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BH2010. 278   A felszámolás elrendelése után a bérleti szerződés felmondással való megszüntetése az adós 
gazdasági tevékenysége ésszerű befejezéséhez kapcsolódik. A felmondás folytán megszűnt bérleti szerződésből 
eredő kártérítési és kötbérigények azonban nem az adós felszámolás alatti gazdasági tevékenységének a 
folytatásából keletkeztek, ezért felszámolási költségként nem érvényesíthetők [1991. évi XLIX. törvény 57. § (2) 
bekezdés]. 
BH2010. 277   Az egyik hitelező a másik hitelező igényének nyilvántartásba vétele, illetve besorolása miatt - a 
törvényben írt határidőn belül - kifogással élhet, de ez csak akkor lehet eredményes, ha a felszámoló nyilvánvalóan 
jogszabálysértéssel fogadta el és sorolta be a bejelentett hitelezői igényt (1991. évi XLIX. törvény 46. §, 51. §). 
BH2010. 276   I. A megrendelő általános elállási jogának korlátozását jelenti, ha a vállalkozási szerződés az elállás 
jogát nyomós ok fennállásához kötötte. A megrendelő a vállalkozó kárát köteles megtéríteni, ha az elállás jogát 
megalapozó nyomós ok a saját érdekkörében merült fel (1959. évi IV. törvény 395. §). 
BH2010. 272   A helyi önkormányzat kezelésében lévő közút kezelésével kapcsolatban felmerült kártérítési 
felelősség [1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdés, 1988. évi I. törvény 33. § (1) bekezdés c) pont, 34. § (2) 
bekezdés és 35. §]. 
BH2010. 271   Hibás teljesítésnek minősül, ha az ingatlan az adásvételi szerződés teljesítésekor nem rendelkezik a 
szerződésben megjelölt közműcsatlakozással [1959. évi IV. törvény 305. § (1) bekezdés és 306. § (1) bekezdés]. 
BH2010. 258   A munkaszerződés azon rendelkezéséből, hogy a munkaviszony megszüntetése közös 
megegyezéssel, rendes vagy rendkívüli felmondással történhet, nem következik, hogy a próbaidő alatti megszüntetés 
indokolást igényel (1992. évi XXII. törvény 81. §). 
BH2010. 257   I. Rendeltetésellenes joggyakorlásra hivatkozás esetén vizsgálandó, hogy a munkáltató miért az 
érintett köztisztviselő (munkavállaló) jogviszonyát szüntette meg [1992. évi XXIII. törvény 17. §, 1992. évi XXII. 
törvény 3. § (1) bekezdés, 4. §]. 
BH2010. 251   Közbenső ítélet kizárólag annak elbírálására, hogy az ügyben melyik ország jogát kell alkalmazni, 
nem hozható. A jogalap fennállásának megállapítása esetén, a közbenső ítélet indokolásának azokat a konkrét 
jogszabályi rendelkezéseket is tartalmaznia kell, amelyek alapján a keresettel érvényesített jog fennállása 
megállapítható [1952. évi III. törvény 213. § (3) bekezdés]. 
BH2010. 220   Amennyiben az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésben díjazásként jutalékot kötöttek ki, e 
szerződés megszűnését követően kötött szerződés alapján az ügynök - az 1959. évi IV. törvény 478. § (3) 
bekezdésére hivatkozással - nem tarthat igényt a munkájával arányos díjazásra. Ha a szerződés megkötésére az 
ügynöki szerződés megszűnése után kerül sor, az ügynöki jutalék csak akkor illeti meg, ha a szerződéskötés 
túlnyomórészt az ügynöki szerződés tartama alatt kifejtett tevékenységre vezethető vissza [2000. évi CXVII. törvény 
10. § (3) bekezdés, 478. § (3) bekezdés]. 
BH2010. 213   Az ingatlan tulajdonosa felel az ingatlanán lévő fa lehullott ága által okozott kárért, ha 
karbantartási, ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása megállapítható. Az ingatlan tulajdonosát a szomszédos 
ingatlanról átnyúló ágak tekintetében is terheli az a kötelezettség, hogy megvizsgálásuk alapján megállapítsa, hogy 
azok balesetveszélyesek-e [1959. évi IV. törvény 101. § (1) bekezdés és 339. § (1) bekezdés]. 
BH2010. 191   I. A választottbírósági ítélethez ugyanolyan anyagi jogerő fűződik, mint a jogerős rendes bírósági 
ítélethez (1994. évi LXXI. törvény 58. §, 1952. évi III. törvény 229. §). 
BH2010. 190   A kötelezett egyoldalú elhatározásával nem térhet el a teljesítésnek az őt marasztaló jogerős 
ítéletbe foglalt módjától (1959. évi IV. törvény 361. §, 1952. évi III. törvény 229. §). 
BH2010. 184   A korlát nélküli előterasz mellett elesett felperes kárigénye szempontjából az építési előírások 
önmagukban nem döntik el a kárfelelősség kérdését, vizsgálni kell, hogy a lépcső hiányának volt-e szerepe a baleset 
bekövetkezésében, azaz az okozati összefüggés bizonyított-e [1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdés, 1952. évi III. 
törvény 164. § (1) bekezdés]. 
BH2010. 181   A szerződést megerősítő nyilatkozat akkor értékelhető a megtámadási jogot megszüntető 
jognyilatkozatként, ha abból kitűnik a megtámadási igényérvényesítésről lemondó szándék is [1959. évi IV. törvény 
207. § (4) bekezdés és 236. § (4) bekezdés]. 
BH2010. 178   A rongálás bűncselekményét közvetett tettesként követi el az a telektulajdonos, aki a szomszédjával 
közös telekhatáron, a korábbi tulajdonossal egyetértésben ültetett fákat anélkül, hogy a telekhatár módosításához 
szükséges, a jogszabályban előírt bírósági vagy más hatósági eljárás lefolytatását kezdeményezné, az 
alkalmazottjával kivágatja [1978. évi IV. törvény 324. §, 1996. évi LXXVI. törvény 11. § (1) bekezdés, 12. § (6) 
bekezdés]. 
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BH2010. 124   Költségvetésből nyújtott vissza nem térítendő állami támogatásra irányuló szerződés 
megkötésének a szabályait a speciális, közigazgatási jogi rendelkezések, és nem az 1959. évi IV. törvény tartalmazza. 
A pályáztató szerződéskötés során tanúsított magatartása nem felróható, ha a pályáztatás és a szerződéskötés 
irányadó szabályainak megfelel [217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 82. §, 89. §, 290/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 
7. §, 3/2003. (I. 24.) FVM rendelet 3. §]. 
BH2010. 119   I. A bányakár a bányászat során, lényegében jogszerű tevékenységgel okozott kár, amelyért 
kártalanítás jár. A bányászati tevékenységgel okozott egyéb károk megtérítésére az 1959. évi IV. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
BH2010. 93   Környezetkárosodás megállapításánál irányadó szempontok (1959. évi IV. törvény 345. § és 346. §, 
1996. évi LIII. törvény 2. § és 60. §, 1952. évi III. törvény 31. §). 
BH2010. 89   Lelkészi szolgálati jogviszonyból eredő követelés bírói úton nem érvényesíthető, akkor sem, ha a 
felperes a követelését megbízási jogviszonyból eredő követelésként kívánja érvényesíteni [1959. évi IV. törvény 7. §, 
1990. évi IV. törvény 15. §, 1952. évi III. törvény 130. § (1) bekezdés f) pont és 157. § a) pont]. 
BH2010. 68   A társaság tagja a társaság jogellenes működése miatt többféle, a társasági és cégjog által biztosított 
jogvédelmi eszközöket vehet igénybe. Ha ezekkel a lehetőségekkel nem él, a társaság jogszabálysértő működésével 
okozati összefüggésben keletkezett kára megtérítését az 1959. évi IV. törvény 339. §-ára alapítva a társasággal 
szemben nem érvényesítheti (1997. évi CXLV. törvény 46. §, 1959. évi IV. törvény 339. §). 
BH2010. 66   A végrendelet nem minősül öröklési szerződésnek amiatt, hogy a halál esetére szóló juttatás 
indokaként az örökös ápolási, gondozási szolgáltatásait jelöli meg. Ezért a végrendelettel megörökölt vagyontárgy az 
örökös különvagyonába tartozik akkor is, ha az ápolási, gondozási szolgáltatásokat házassági életközösségének 
fennállása alatt, házastársával közösen nyújtotta. Az ilyen szolgáltatások ráeső része fejében a vagyonmegosztás 
során a másik házastárs pénzbeli megtérítésre jogosult (1959. évi IV. törvény 355. §, 1952. évi IV. törvény 27. §, 28. § 
és 31. §). 
BH2010. 63   Az alperes által igénybevett biztonsági őrök - mint teljesítési segédek - tevékenysége folytán 
bekövetkezett szerződésszegésért és az ezzel okozott kárért az alperes tartozik felelősséggel (1959. évi IV. törvény 
475. és 339. §). 
BH2010. 62   A vételár összegének módosítását jelenti az is, ha a felek abban állapodnak meg, hogy az ingatlan 
értékesítése során elérhető vételár fele illeti meg a felperest a már kifizetett vételár beszámításával (1959. évi IV. 
törvény 207. § és 365. §, 1952. évi III. törvény 206. §). 
BH2010. 46   Gépjármű-vásárlásokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelszerződések megkötése során használt 
általános szerződési feltételek tisztességtelensége megállapításánál irányadó szempontok [1959. évi IV. törvény 209. 
§; 18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 1-2. §; 1992. évi LXIII. törvény 2-7. §; 1992. évi LXVI. törvény 29. §, 1996. évi CXII. 
törvény 214. §]. 
BH2010. 9   Nem jön létre a felek között az adásvételi szerződés, ha az eladót közös tulajdoni hányad illeti csak 
meg és a szerződés tárgya meghatározott ingatlanrész átruházására, nem pedig a tulajdoni hányada egy részének 
átengedésére vonatkozik (1959. évi IV. törvény 373. §, 578/A. §, 578/B. §). 
BH2010. 8   A tájékoztatási kötelezettség megszegése miatt, a terhességmegszakítás lehetőségének 
elvesztésével okozott kárért a kórház csak akkor felel, ha a magzat fejlődési rendellenességét gondos eljárás mellett 
felismerhette volna olyan időben, amikor a terhesség még megszakítható lehetett volna (1959. évi IV. törvény 339. 
§). 
BH2010. 7   Az autópálya kezelője felelős azért, a kárért, amely abból adódott, hogy a vadvédelmi kerítés hibája 
miatt az őz az autópályára feljutva ott gépkocsival ütközött és abban kárt okozott (1988. évi I. törvény 34. §, 1959. 
évi IV. törvény 339. §). 
EBH2009. 2070   Ha a munkavállaló a munkaideje beosztását, illetve felhasználását maga határozza meg, eltérő 
megállapodás hiányában rendkívüli munkavégzés esetén ellenérték nem illeti meg. Az a körülmény, hogy a 
munkáltató által valamennyi munkavállaló részére előírt formanyomtatványon a munkavállaló a munkaidejét 
nyilvántartotta és azt havonta a munkáltatónak leadta, egymagában nem alkalmas bizonyítani a felek eltérő 
megállapodását a túlmunkavégzés díjazását illetően [1992. évi XXII. törvény 147. § (6) bekezdés]. 
EBH2009. 2064   A felszámolás elrendelése után a bérleti szerződés felmondással való megszüntetése az adós 
gazdasági tevékenysége ésszerű befejezéséhez kapcsolódik. A felmondás folytán megszűnt bérleti szerződésből 
eredő kártérítési és kötbérigények azonban nem az adós felszámolás alatti gazdasági tevékenységének a 
folytatásából keletkeztek, ezért felszámolási költségként nem érvényesíthetők [1991. évi XLIX. törvény 57. § (2) 
bekezdés]. 
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EBH2009. 2063   Az adós gazdálkodó szervezettel szemben a felszámolás kezdő időpontja előtt viszontkeresettél 
érvényesített pénzkövetelést is be kell jelenteni hitelezői igényként az adós ellen meginduló felszámolási eljárásban. 
A pénzkövetelés hitelezői igényként történő bejelentésének elmulasztása jogvesztést eredményez (1991. évi XLIX. 
törvény 37-38. §). 
EBH2009. 2058   Amennyiben az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésben díjazásként jutalékot kötöttek ki, e 
szerződés megszűnését követően kötött szerződés alapján az ügynök - az 1959. évi IV. törvény 478. § (3) 
bekezdésére hivatkozással - nem tarthat igényt a munkájával arányos díjazásra. Ha a szerződés megkötésére az 
ügynöki szerződés megszűnése után kerül sor, az ügynöki jutalék csak akkor illeti meg, ha a szerződéskötés 
túlnyomórészt az ügynöki szerződés tartama alatt kifejtett tevékenységre vezethető vissza [2000. évi CXVII. törvény 
10. § (3) bekezdés, 478. § (3) bekezdés]. 
EBH2009. 2056   Gépjármű-vásárlásokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelszerződések megkötése során használt 
általános szerződési feltételek tisztességtelensége megállapításánál irányadó szempontok [1959. évi IV. törvény 209. 
§; 18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 1-2. §; 1992. évi LXIII. törvény 2-7. §; 1992. évi LXVI. törvény 29. §; 1996. évi CXII. 
törvény 214. §]. 
EBH2009. 2050   A végrendelet nem minősül öröklési szerződésnek amiatt, hogy a halál esetére szóló juttatás 
indokaként az örökös ápolási, gondozási szolgáltatásait jelöli meg. Ezért a végrendelettel megörökölt vagyontárgy az 
örökös különvagyonába tartozik akkor is, ha az ápolási, gondozási szolgáltatásokat házassági életközösségének 
fennállása alatt, házastársával közösen nyújtotta. Az ilyen szolgáltatások ráeső része fejében a vagyonmegosztás 
során a másik házastárs pénzbeli megtérítésre jogosult (1959. évi IV. törvény 355. §; 1952. évi IV. törvény 27-28. §, 
31. §). 
EBH2009. 2045   A felek között létrejött ún. szállítási keretszerződés az ennek alapján kötendő szállítási szerződések 
hiányában nem eredményez kötelezettséget a termék megrendelésére, illetőleg szállítására (1959. évi IV. törvény 
379. §). 
EBH2009. 2044   Nem jön létre a felek között az adásvételi szerződés, ha az eladót közös tulajdoni hányad illeti csak 
meg és a szerződés tárgya meghatározott ingatlanrész átruházására, nem pedig a tulajdoni hányada egy részének 
átengedésére vonatkozik (1959. évi IV. törvény 373. §, 578/A-B. §). 
EBH2009. 2043   A kisgyermek személyiségi - a teljes családban éléshez fűződő - joga az édesapja halálával akkor is 
sérül, ha a szülei a káresemény bekövetkezésekor már nem éltek együtt. Emiatt nem vagyoni kártérítésre igényt 
tarthat, és azt követelheti a károkozó gépkocsi felelősségbiztosítójától (1959. évi IV. törvény 355. §). 
EBH2009. 2042   A károsulttól elvárható magatartás elmulasztása alapot adhat a kármegosztásra, a szokásosat 
meghaladó készenlét azonban tőle nem várható el. A kármegelőzési kötelezettség nem terjeszthető ki annyira, hogy a 
szolgáltató hibája miatt kimaradt áramellátás esetén - bármikor javítja majd ki a hibát - a károsult a teljes időre 
biztosítsa az áramellátást (1959. évi IV. törvény 340. §). 
EBH2009. 2041   Ha a bíróság a károsult részére az elbírálás idején érvényesülő értékviszonyok alapulvételével 
állapítja meg a nem vagyoni kártérítés összegét, késedelmi kamat a károkozás idejétől nem ítélhető meg. Ha azonban 
a károsult kamatigényt érvényesít, arról a bíróságnak döntenie kell (1959. évi IV. törvény 301. §, 339. §, 348. §, 355. 
§, 360. §; 1952. évi III. törvény 206. §). 
EBH2009. 1990   Jogszabályban előírt végzettség, szakképzettség nélkül foglalkoztatott közalkalmazott jogviszonya 
érvénytelen. A munkáltató a jogviszonyt köteles azonnali hatállyal felszámolni, ez esetben a közalkalmazott a 
felmentéssel történő megszüntetéskor érvényesíthető igényeket támaszthatja [1992. évi XXXIII. törvény 2. § (3) 
bekezdés, 3. §, 61. § (3) bekezdés, 1992. évi XXII. törvény 8. § (1) bekezdés, 10. §]. 
EBH2009. 1985   A munkáltató rendkívüli felmondásakor munkavállaló átalány-kártérítés megfizetésére irányuló 
kötelezettsége nem állhat fenn [1992. évi XXII. törvény 96. § (1) bekezdés a) pont, 101. §]. 
EBH2009. 1984   A fizetés nélküli szabadság megszűnését követően a munkáltatónak a munkavállaló személyi 
alapbérét megfelelően módosítania kell. Ennek során nem a mindenkori havi minimálbért kell az átlagos éves 
bérfejlesztéssel növelni, hanem a személyi alapbérnek a bérfejlesztés mértékével együtt kell legalább a minimálbér 
összegét elérnie (1992. évi XXII. törvény 84. §). 
EBH2009. 1981   Az elévülés nyugvása bekövetkezik, és mindaddig fennáll, ameddig a károsult nem szerez teljes 
körűen tudomást azokról a tényekről, amelyek ismerete nélkül az igényét nem érvényesítheti (1992. évi XXII. 
törvény 11. §). 
EBH2009. 1969   I. A választottbírósági ítélethez ugyanolyan anyagi jogerő fűződik, mint a jogerős rendes bírósági 
ítélethez (1994. évi LXXI. törvény 58. §, 1952. évi III. törvény 229. §). 
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EBH2009. 1958   I. A közjegyzőnek fennáll a kárfelelőssége, ha az általa készített közokirat nem alkalmas a kívánt 
joghatás elérésére (1959. évi IV. törvény 349. és 339. §-ai). 
EBH2009. 1955   A mobil átjátszó-torony létesítésével okozott kár megtérítése körében, az igazságügyi 
ingatlanforgalmi szakértőnek azt is értékelnie kell, hogy a torony egészségre gyakorolt káros hatásaitól való 
esetleges félelem a szomszédos ingatlan forgalmi értékét mennyiben csökkenti (1959. évi IV. törvény 100. §, 339. §). 
BH2009. 366   A bűncselekménnyel okozott kár megtérítése iránti igény elévülése nem következik be addig, amíg 
a károkozó bűncselekmény miatti büntethetőség el nem évül; ezért, ha a büntetőeljárási cselekmények a 
büntethetőség elévülését félbeszakítják, ezzel a polgári jogi igény elévülési ideje is meghosszabbodik [1959. évi IV. 
törvény 324. §, 360. § (4) bekezdés; 1978. évi IV. törvény 33-35. §]. 
BH2009. 358   A csuklótörés konzervatív kezeléséből eredő károsodás esetén az orvosnak kell bizonyítania, hogy a 
kezelés választása megfelelő volt és a károsodás ennek ellenére következett be. Ennek hiányában a kártérítési 
felelősség alól nem mentesül (1959. évi IV. törvény 339. §, 1997. évi CLIV. törvény 77. §). 
BH2009. 356   Az ügyvéd ellen indított kártérítési per bírósága érdemben nem vizsgálhatja azt a kérdést, hogy a 
korábbi pert, amelyben az ügyfél pervesztes lett, az ügyvéd mulasztása hiányában biztosan megnyerte volna (1959. 
évi IV. törvény 474. és 477. §, 1952. évi III. törvény 164. és 229. §, 1997. évi LXVI. törvény 7. §). 
BH2009. 331   A megbízási jogviszony folyamatosságának megállapításánál irányadó szempontok. A felmondás 
jogának jogszerű korlátozása ellenére gyakorolt azonnali hatályú felmondás jogkövetkezményei [1959. évi IV. 
törvény 483. § (4) bekezdés; 1998. évi XI. törvény 24. §]. 
BH2009. 325   A közigazgatási szerv kártérítési felelőssége - a kirívóan súlyos jogértelmezési tévedésen alapuló - 
jogalkalmazási gyakorlatról adott tájékoztatásért (1959. évi IV. törvény 339. § és 349. §, 1995. évi C. törvény 2. §, 
1997. évi LXVI. törvény 7. §). 
BH2009. 296   Kártérítési jogalap megállapítása esetén a jogalap nélküli gazdagodás szubszidiárius szabályainak 
egyidejű alkalmazása kizárt (1959. évi IV. törvény 340. §, 348. §, 350. § és 361. §). 
BH2009. 286   Nem jár kártérítés a természetvédelmi területen elrendelt gazdálkodási korlátozásért, ha a 
tulajdonosnak ebből fakadóan tényleges kára nem keletkezett (1996. évi LIII. törvény 72. §). 
BH2009. 281   Ha a munkáltatói egyoldalú átirányítási - szerződés-módosításnak minősülő - utasításának a 
munkavállaló nem tesz eleget, ez nem jelent rendkívüli felmondást megalapozó kötelezettségszegést (1992. évi XXII. 
törvény 96. §). 
BH2009. 270   I. A közjegyzőnek fennáll a kárfelelőssége, ha az általa készített közokirat nem alkalmas a kívánt 
joghatás elérésére (1959. évi IV. törvény 349. és 339. §-ai). 
BH2009. 241   Ha a károsult nem tudja bizonyítani a kártérítés feltételei közül a károkozó magatartást, a kárt és a 
kettő közötti okozati összefüggést, akkor szükségtelen annak vizsgálata, hogy a károkozó ki tudja-e menteni magát a 
felelősség alól [1959. évi IV. törvény 339. §]. 
BH2009. 219   Az egyes kárigények keletkezésének, és elévülésének idejét jogcímenként kell vizsgálni (1992. évi 
XXII. törvény 11. §). 
BH2009. 214   A büntető feljelentés önmagában nem jogellenes és nem valósítja meg a személyiségi jog 
megsértését, ha nem tartalmaz indokolatlanul sértő, lejárató kijelentéseket, valótlan tényállítást. Nem alapozza meg 
a feljelentő kártérítési felelősségét az sem, ha azt a személyt, akit a feljelentő - az ügy körülményei alapján - a 
bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, a büntetőeljárás során felmentik (1959. évi IV. törvény 78. §, 339. §). 
BH2009. 213   A visszavásárlási ár egyenlő az eredeti vételárral, a szerződéskötést követően az általános forgalmi 
adóra vonatkozó jogszabályi változás folytán az eladó által kifizetett általános forgalmi adó nem hárítható át a vevőre 
[1959. évi IV. törvény 198. §, 374. §; 1992. évi LXXIV. törvény 22. § (1) bek.]. 
BH2009. 209   A baleseti kártérítésként fizetendő háztartási kisegítői járadék alapja és összegszerűsége körében 
értékelendő körülmények (1959. évi IV. törvény 345. § és 355. §, 1952. évi III. törvény 206. §). 
BH2009. 208   Kórház kártérítési felelőssége egészségkárosodással született magzat miatti károkért, annak 
alapján, hogy helytelenül történt a bizonyítékok mérlegelése a tekintetben, hogy a választott szülési módra 
vonatkozó döntés megfelelő volt (1959. évi IV. törvény 339. és 348. §, 1997. évi CLIV. törvény 77. §, 1952. évi III. 
törvény 206. §). 
BH2009. 189   I. A vezető e tevékenységében okozott károkért fennálló felelőssége a munkavállaló vétkességre 
tekintet nélküli felelősségétől eltér (1992. évi XXII. törvény 193. §-a). 
BH2009. 183   I. A polgármester az önkormányzat képviseletében akkor köthet az önkormányzat tulajdonában álló 
ingatlan átruházására irányuló szerződést, ha a képviselő-testület akár a szervezeti-működési szabályzatában, akár 



 

 
 
Dr. Horváth Ügyvédi Iroda - Dr. Horváth Gábor ügyvéd  
7621 Pécs, Munkácsy Mihály utca 25. 
Telefon/fax: 06 72 212 245, mobil: 06 20 936 6434 és 06 30 997 4455 
E-mail: horvathgabor.dr@t-online.hu, honlap: http://karteritesugyved.eu  

eseti testületi határozatában a tulajdonosi jogok gyakorlását a polgármesterre átruházta vagy a megkötött 
szerződést utólag jóváhagyta (1990. évi LXV. törvény 9. §, 18. §, 80. §; 1959. évi IV. törvény 221. §). 
BH2009. 162   Több egymást követő vezetői megbízás esetén az utolsó vezetői megbízás visszavonása után a 
megbízás előtti kinevezésnek megfelelő foglalkoztatást kell a besorolásnál alapul venni (1992. évi XXIII. törvény 31. 
§). 
BH2009. 161   A munkáltató üzletrészével rendelkezés nem ad jogot a munkavállalónak arra, hogy felettesét a 
munkavállalók előtt lejárassa, a munkahelyi légkört rontsa (1992. évi XXII. törvény 96. §, 103. §). 
BH2009. 160   Amennyiben a munkavégzés, a munkakörülmények nem függnek össze a munkavállaló rokkanttá 
válásával, a munkáltató kártérítési felelőssége nem áll fenn (1992. évi XXII. törvény 174. §). 
BH2009. 150   Ha az egyéni vállalkozó özvegye folytatja a vállalkozói tevékenységet, de az elhunytnak nem 
örököse, az egyéni vállalkozó által kötött pénzforgalmi bankszámla szerződésnek sem válik jogosultjává, így a 
bankszámla feletti rendelkezési jog sem illeti meg [1990. évi V. törvény 13. §; 1959. évi IV. törvény 323. § (2) bek., 
598. §; 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 5. §]. 
BH2009. 149   A gyermek amiatt, hogy az apja őt az édesanyja sérelmére elkövetett erőszakos közösüléssel 
nemzette, személyhez fűződő joga megsértésének megállapítását nem kérheti, és ebből eredően kártérítési igényt 
sem érvényesíthet (1959. évi IV. törvény 8. §, 9. §, 10. § és 76. §). 
BH2009. 148   A közös tulajdon megszüntetése nem lehetséges olyan módon, amely a haszonélvezettel rendelkező 
tulajdonostárs haszonélvezeti jogának a megszűnését eredményezi a haszonélvező hozzájárulása nélkül (1959. évi 
IV. törvény 148. §, 157. §, 616. §). 
BH2009. 123   24 éves korban, 67%-os munkaképesség-csökkenést okozó munkahelyi balesetnél munkavállalói 
közrehatás alapján a munkáltatóra terhesebb 25-75%-os kármegosztás alkalmazásával a nem vagyoni kártérítés 
címén 10 millió forint megfizetése iránti kereset alapján 7 millió forintban való marasztalás a törvénynek megfelel 
(1992. évi XXII. törvény 174. §, 177. §). 
BH2009. 119   Jogellenesen jár el a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet, ha az állami tulajdonban lévő 
vállalkozói vagyon értékesítése során egy adott gazdasági társaság privatizációjának a lezárásakor a részvények 
ellenében elfogadott kárpótlási jegyek értéke nem éri el az átalakulási vagyonmérlegben meghatározott vagyon 
10%-át. Nem terheli kártérítési felelősség, ha nem nyer bizonyítást, hogy a kárpótlási jegy birtokosa e jogellenes 
magatartás miatt kényszerül a kárpótlási jegyeit a privatizáció befejezése előtt eladni [1991. évi XXV. törvény 5. §, 7. 
§, 8. §; 1995. évi XXXIX. törvény 2. §, 27. §; 1959. évi IV. törvény 339. §]. 
BH2009. 116   Eladási bizomány esetén az adásvételi szerződés a bizományos és a vevő között jön létre, így e 
szerződés eredményes megtámadása esetén az eredeti állapotot a vevő és a bizományos között kell helyreállítani 
(1959. évi IV. törvény 507. §, 509. §, 210. §, 237. §). 
BH2009. 110   A kiskorú gyermek az orvosi hiba miatt őt ért vagyoni károkat a saját jogán érvényesítheti akkor is, 
ha a károkozás folytán felmerült kiadásokat a szülője viselte, vagy a jövőben viselni fogja. A károsult a gyermek, és 
kártérítésre is ő tarthat igényt (1997. évi CLIV. törvény 77. §; 1959. évi IV. törvény 339. §, 355. §; 1952. évi IV. 
törvény 65. §). 
BH2009. 109   Hibás gázkazán értékesítése folytán a kazánt beépítő vállalkozó kárának megtérítésére a gyártó-
értékesítő köteles (1959. évi IV. törvény 318. §, 339. §, 355. § és 379. §; 1952. évi III. törvény 206. §). 
BH2009. 107   Ha a kijavítási kötelezettség nem szavatossági felelősségen alapul, akkor a kötelezett nem 
hivatkozhat arra, hogy a jogosult a hibát ismerve vette át a szolgáltatást (1959. évi IV. törvény 200. § és 305. §). 
BH2009. 90   Ha jogutódlás alapján a jogelődnél fennállt munkaviszonyok a jogutódnál folytatódtak, emiatt a 
jogutóddal szükségtelenül megkötött munkaszerződéseknek a próbaidő kikötésére vonatkozó része jogellenes 
(1992. évi XXII. törvény 85/A. §, 81. §). 
BH2009. 89   Ha a közalkalmazotti jogviszonyban a felmentési (közös megegyezéses) ok bármilyen mértékben 
összefügg a munkáltató működésével, azt a csoportos létszámleépítésre vonatkozó jogszabályok alkalmazása 
szempontjából figyelembe kell venni (1992. évi XXXIII. törvény 38/A. §; 1992. évi XXII. törvény 94/A-94/C. §, 94/F. 
§). 
BH2009. 88   A fogtechnikus munkakört ellátó felperes 1995. évtől kezdődően dolgozott porártalmas 
munkahelyen; a szilikózis betegséggel összefüggő vétkes károkozás alól a munkáltató nem mentette ki magát, 
felelőssége fennáll (1992. évi XXII. törvény 175. §; 1993. évi XCIII. törvény 87. §). 
BH2009. 86   A felügyelő bizottság tagjai és a könyvvizsgáló felelősségének megállapításánál irányadó 
szempontok [1988. évi VI. törvény 32. § (1)-(3) bek., 36. § (1) és (2) bek., 39. § (1) bek., 41. § (1) bek., 42. § (1) bek.]. 
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BH2009. 79   A legnagyobb gondosságot az ügyeletes orvos és a mentő személyzete akkor tanúsítja, ha 
mindaddig, amíg esély van a túlélésre, addig mindent megtesz annak biztosítására (1959. évi IV. törvény 339. §; 
1972. évi II. törvény 43. §). 
BH2009. 75   A vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés esetén jogtalan előnyt adó személy nem 
sértett, ezért az előny összegére kártérítés címén polgári jogi igényt nem érvényesíthet [1998. évi XIX. törvény 51. § 
(1) bek., 54. § (2) bek., 1978. évi IV. törvény 256. § (2) bek., a) pont]. 
BH2009. 59   A munkaviszony megszüntetésekor kiadandó iratok hiánya, illetve nem megfelelő tartalma a 
munkáltató kártérítési felelősségét megalapozhatja (1992. évi XXII. törvény 174. §). 
BH2009. 57   I. Választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránti perben, ha a felperes csak a választottbírósági 
ügyben szereplő egyik fél - mint alperes - vonatkozásában kéri a választottbírósági ítélet érvénytelenítését - egységes 
pertársaság hiányában - a választottbírósági eljárásban szereplő másik fél perben állása nélkül is elbírálható a 
kereseti kérelem. A másik fél jogvesztő keresetindítási határidőn túli alperesként történő perbevonása az eredeti 
alperessel szemben a per megszüntetését nem eredményezheti [1994. évi LXXI. törvény 55. § (1) bek.; 1952. évi III. 
törvény 130. § (1) bek. g) pontja, 157. § a) pontja]. 
BH2009. 51   A személyhez fűződő jog megsértése miatt indult perben kizárt a felülvizsgálat, ha a felperes olyan 
tényállítás miatt kéri a felülvizsgálati kérelmében az objektív szankciók alkalmazását, amelyre vonatkozóan az 
elsőfokú bíróság a keresetet elutasította és azt a felperes fellebbezéssel nem támadta. Értékhatárra tekintettel kizárt 
a felülvizsgálati kérelem abban a tekintetben is, hogy a 600 000 forint nem vagyoni kártérítés iránti keresetét a 
jogerős ítélet elutasította (1952. évi III. törvény 271-273. §). 
BH2009. 27   A károsult családjában előfordult tragikus események - halálesetek - után a testvér munkahelyi 
baleset miatt bekövetkező halála az életben maradt testvér nem vagyoni kártérítés iránti követelését megalapozza, 
különösen ha a feldolgozatlan haláleset miatt fennálló betegség folyamatos orvosi kezelést tesz szükségessé [1992. 
évi XXII. törvény 177. § (2) bekezdés]. 
BH2009. 21   A részvényes kártérítési felelősséggel tartozik, ha - a szindikátusi szerződést megszegve - 
meghatározott pénzösszegnek a tőketartalékba vállalt befizetését jogos ok nélkül megtagadja. Az okozott kár 
szakértői bizonyítás nélkül nem állapítható meg, mert az nem azonos a befizetni elmulasztott összeg részvényekre 
vetített matematikailag arányos részével [1959. évi IV. törvény 318. §, 339. §; 1952. évi III. törvény 164. §; 1991. évi 
XVIII. törvény 26. §]. 
BH2009. 19   A távközlési szolgáltatásokat a hordozott és nem hordozott számmal rendelkező előfizetők azonos 
feltételekkel, a számhordozás miatti megkülönböztetés nélkül vehetik igénybe. Jogszabálysértő ezért az a 
reklámfelhívás, amely az előfizetőket fizetési kedvezmény biztosítása mellett számváltozás nélküli 
szolgáltatóváltásra hívja fel. Ez a magatartás egyben a tisztességtelen bojkott felhívás tilalmába is ütközik [1996. évi 
VII. törvény 5. §; 46/2004. (III. 18.) Korm. rendelet 5. § (14) bek.]. 
BH2009. 11   A szálloda felelőssége az őrzöttként hirdetett parkolóban elhelyezett gépkocsi eltulajdonításából 
eredő kárért (1959. évi IV. törvény 467. § és 469. §). 
BH2009. 10   Hepatitis C vírusfertőzésre alapított kártalanítási igény esetén az orvosszakértői és szakmai 
álláspontok nem hagyhatók figyelmen kívül a bizonyítékok értékelésénél (1959. évi IV. törvény 355. §; 1952. évi III. 
törvény 206. §). 
BH2009. 9   A jogerős ítélet elkobzást kimondó rendelkezésének jogellenességére hivatkozással a peres fél nem 
érvényesíthet kárigényt. Ilyen esetben a kártérítési per bírósága nem értékelheti - az elkobzással, annak törvényi 
tényállásával összefüggésben - a büntetőbíróság mérlegelési tevékenységét, az indokolási kötelezettségének a 
teljesítését [1978. évi IV. törvény 77. §; 1959. évi IV. törvény 339. § és 349. § (1) bek.; 1997. évi LXVI. törvény 7. §]. 
EBH2008. 1903   I. A munkavállaló vétkes közrehatásának mértékét akkor is figyelembe kell venni, ha a munkáltató 
nem a teljes, hanem a balesettel összefüggésben lévő munkaképesség-csökkenés arányában felelős a munkahelyi 
balesetből eredő kárért (1992. évi XXII. törvény 174. §). 
EBH2008. 1901   A szakaszos elévülés szabálya értelmében az egyes elkülönült (eltérő időpontban keletkező) 
igények elévülési idejét külön-külön kell megállapítani (1992. évi XXII. törvény 186. §). 
EBH2008. 1889   A korlátolt felelősségű társaságnak adott tagi kölcsön visszafizetése az ügyvezetőtől, illetve a 
társaság másik tagjától - kezességvállaló nyilatkozat hiányában - nem követelhető [1997. évi CXLIV. törvény 9. §, 29. 
§(1) bek., 51. § (5) bek.]. 
EBH2008. 1885   A részvényes kártérítési felelősséggel tartozik, ha a szindikátusi szerződést megszegve 
meghatározott pénzösszegnek a tőketartalékba vállalt befizetését jogos ok nélkül megtagadja. Az okozott kár 
szakértői bizonyítás nélkül nem állapítható meg, mert az nem azonos a befizetni elmulasztott összeg részvényekre 
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vetített matematikailag arányos részével (1959. évi IV. törvény 318. §, 339. §; 1952. évi III. törvény 164. §; 1991. évi 
XVIII. törvény 26. §). 
EBH2008. 1882   Eladási bizomány esetén az adásvételi szerződés a bizományos és a vevő között jön létre, így e 
szerződés eredményes megtámadása esetén az eredeti állapotot a vevő és a bizományos között kell helyreállítani 
(1959. évi IV. törvény 210. §, 237. §, 507. §, 509. §). 
EBH2008. 1870   A lakbérfizetés elmulasztására alapított felmondást megelőző felszólításból a követelés jogcímének 
és összegének ki kell tűnnie (1993. évi LXXVIII. törvény 25. §). 
EBH2008. 1868   I. A közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti követelés olyan vagyonjogi igény, 
amelynek engedményezését jogszabály nem tiltja. Az engedményezésre irányuló szerződés akár szóban, akár 
írásban érvényesen létrejöhet és az sem kizárt, hogy a felek az engedményezésre, illetőleg annak elfogadására 
irányuló akaratukat ráutaló magatartással fejezik ki. Joghatályos az az engedményezői nyilatkozat is, amelyet a 
tárgyalási jegyzőkönyv tartalmaz [1959. évi IV. törvény 216. § (1) bek., 328. § (2) bek., 349. § (1) bek.]. 
EBH2008. 1867   A terhességi ultrahangvizsgálatok során a protokoll szerinti időben kell a magzat anatómiáját 
vizsgálni és ábrázolni, illetőleg a látottakat leírni. Ennek elmaradása alapot adhat a kártérítési felelősség 
megállapítására (1959. évi IV. törvény 339. §; 1997. évi CLIV. törvény 77. §). 
EBH2008. 1864   A közös tulajdon megszüntetése nem lehetséges olyan módon, amely haszonélvezettel rendelkező 
tulajdonostárs haszonélvezeti jogának a megszűnését eredményezi a haszonélvező hozzájárulása nélkül (1959. évi 
IV. törvény 148. §, 157. §, 616. §). 
EBH2008. 1848   Elhelyezési szolgalom esetén az arányos mértékű kártalanítás fizetésének kötelezettsége is terheli a 
bányavállalkozót [1993. évi XLVIII. törvény 38. § (3) bek.]. 
EBH2008. 1803   Ha az orvos szakértő szerint a vegyszerekből eredő állapot-rosszabbodás mértéke pontosan nem 
volt megállapítható, ez a munkáltató felelősségét nem zárja ki, a közrehatást, a részoki összefüggés mértékét 
mérlegeléssel kell megállapítani (1992. évi XXII. törvény 174. §; 1952. évi III. törvény 206. §). 
EBH2008. 1802   Olyan esetben, amikor a munkáltató elismerte az üzemi baleset miatti kárfelelősségét, ez az okozati 
összefüggés fennállása esetén kiterjed az üzemi balesettel összefüggő keresőképtelenség, mind pedig a sorsszerű 
megbetegedés miatt járó táppénz összegére (1992. évi XXII. törvény 174. §). 
EBH2008. 1796   I. Választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránti perben, ha a felperes csak a választottbírósági 
ügyben szereplő egyik fél mint alperes vonatkozásában kéri a választottbírósági ítélet érvénytelenítését - egységes 
pertársaság hiányában - a választottbírósági eljárásban szereplő másik fél perbenállása nélkül is elbírálható a 
kereseti kérelem. A másik fél jogvesztő keresetindítási határidőn túli alperesként történő perbevonása a per 
megszüntetését nem eredményezheti [1994. évi LXXI. törvény 55. § (1) bek.; 1952. évi III. törvény 130. § (1) bek. g) 
pontja, 157. § a) pontja]. 
EBH2008. 1794   A választottbírósági ítélet érvénytelenítésére ad alapot, ha a választottbíróság olyan ténybeli és jogi 
alapra helyezi a döntését, amelyre a kereseti kérelem nem vonatkozott és ezért az ellenérdekű félnek nem volt módja 
arra, hogy ténybeli előadást tegyen és jogi érveit kifejthesse, ilyen módon az ügyének előterjesztésére sem volt képes 
[1999. évi LXXI. törvény 27. §, 55. § (1) bek. c) pontja]. 
EBH2008. 1791   I. A részvény névértéke a részvényeseknek az alaptőkéhez nyújtott vagyoni hozzájárulásuk értékét 
jelzi, de nem mutatja a részvényesek vagyonába tartozó tagsági jogokat megtestesítő részvények valóságos forgalmi 
értékét; ezért az alaptőke leszállítása folytán bekövetkező névértékcsökkentéssel nem mérhető a részvényesek 
magánvagyonában bekövetkezett értékcsökkenés (1997. évi CXLIV. törvény 175-176. §; 1959. évi IV. törvény 355. §). 
EBH2008. 1789   Végrehajtási kifogással támadható az önálló bírósági végrehajtó intézkedése, illetve mulasztása 
amiatt, hogy az 1991. évi XLIX. törvénynek a 2004. május 1-je előtt indult felszámolási eljárásban irányadó szabálya 
szerint a felszámolás kezdő időpontja után a végrehajtási költségeket a felszámolónak nem utalta át, hanem azt a 
végrehajtási letéti számláról a saját számlájára utalta [1991. évi XLIX. törvény 38. §; 2004. évi XXVI. törvény 52. §; 
1994. évi LIII. törvény 217. §]. 
EBH2008. 1788   A felügyelő bizottság tagjai és a könyvvizsgáló felelősségének megállapításánál irányadó 
szempontok [1988. évi VI. törvény 32. § (1)-(3) bek., 36. § (1) és (2) bek., 39. § (1) bek., 41. § (1) bek., 42. § (1) bek.]. 
EBH2008. 1778   I. A büntetőeljárással összefüggő kártalanítási és kártérítési igénynek nem azonos a jogalapja; 
közöttük nem áll fenn érvényesítési rangsor vagy sorrend, a megállapított kártalanítás azonban kártérítésként már 
nem követelhető [1973. évi I. törvény 580. § (1) bek., 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bek., 349. § (1) és (3) bek.]. 
EBH2008. 1770   A vállalkozónak szakismerete alapján fel kell ismernie a vállalkozás eredményességét veszélyeztető 
körülményeket, és erről a megrendelőt értesítenie kell (1959. évi IV. törvény 392. §). 



 

 
 
Dr. Horváth Ügyvédi Iroda - Dr. Horváth Gábor ügyvéd  
7621 Pécs, Munkácsy Mihály utca 25. 
Telefon/fax: 06 72 212 245, mobil: 06 20 936 6434 és 06 30 997 4455 
E-mail: horvathgabor.dr@t-online.hu, honlap: http://karteritesugyved.eu  

EBH2008. 1769   Nem jelent káronszerzést a károkozó magatartása következtében elhunyt házastárs után kapott 
özvegyi nyugdíj (1959. évi IV. törvény 355. §; 1997. évi LXXXI. törvény 45. §, 46. §, 88. §). 
EBH2008. 1768   A kiskorú gyermek az orvosi hiba miatt őt ért vagyoni károkat a saját jogán érvényesítheti akkor is, 
ha a károkozás folytán felmerült kiadásokat a szülője viselte, vagy a jövőben viselni fogja. A károsult a gyermek, és 
kártérítésre ő tarthat igényt (1997. évi CLIV. törvény 77. §; 1959. évi IV. törvény 339. §, 355. §; 1952. évi IV. törvény 
65. §). 
EBH2008. 1767   A szerződés hatályossá nyilvánítása nem eredményezhet olyan helyzetet, mint amilyen a szerződés 
érvényessé nyilvánítása esetén keletkezne. A hatályossá nyilvánítás alkalmazásával a bíróság nem kényszerítheti ki 
az érvénytelen szerződés teljesítését (1959. évi IV. törvény 237. §, 238. §). 
BH2008. 339   I. Az írásban megkötött bizományi szerződés szóbeli felmondása is érvényes, ha a felek a 
szerződésük érvényességét nem tették függővé annak írásba foglalásától [1959. évi IV. törvény 217. § (2) bek., 321. § 
(1) bek.]. 
BH2008. 335   Az elsőfokú ítélet elleni fellebbezésben a fellebbező félnek meg kell jelölnie, hogy a határozat 
megváltoztatását mennyiben és milyen okból kéri. A marasztalás „mérséklése” iránti kérelem nem felel meg a 
jogszabályi követelményeknek, az így előterjesztett fellebbezés érdemi elbírálásra nem alkalmas (1952. évi III. 
törvény 3. §, 235. §, 240. §). 
BH2008. 329   Nem sért személyhez fűződő jogot, ha egy politikus nyilatkozatát - esetleg valódi szándékától is 
eltérően - tartalmi jegyek alapján értelmezik és a nyilatkozattal szemben elmarasztaló ellenvéleményt fogalmaznak 
meg (1959. évi IV. törvény 76. §, 78. §). 
BH2008. 313   A munkáltató által csoportos biztosítási szerződés alapján fizetett díj ellenében kifizetett biztosítási 
összeg akkor vonható le a nem vagyoni kártérítés összegéből, ha azt a perben álló hozzátartozó részére fizették meg 
(1992. évi XXII. törvény 177. §). 
BH2008. 311   A munkáltató az egyenlő bánásmód követelményét megsérti, ha 20 fő autóbusz-vezetőt keresett, de 
a korábban nála dolgozott gépkocsi-vezetőnőt nem alkalmazta (1992. évi XXII. törvény 5. §). 
BH2008. 310   A munkavállalóra terhesebb kármegosztásnak nincs helye, ha a munkáltató terhére lényeges, 
alapvető kötelezettségszegések állapíthatók meg (1992. évi XXII. törvény 174. §). 
BH2008. 304   I. Nem illeti meg az elővásárlási jog a Kft.-nek azt a tagját, aki - a számára tagsági jogot biztosító 
üzletrészre vonatkozó - adásvételi szerződéstől elállt (1988. évi VI. törvény 171. §, 1959. évi IV. törvény 319. §). 
BH2008. 299   I. A közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti követelés olyan vagyonjogi igény, 
amelynek engedményezését jogszabály nem tiltja. Az engedményezésre irányuló szerződés akár szóban, akár 
írásban érvényesen létrejöhet és az sem kizárt, hogy a felek az engedményezésre, illetőleg annak elfogadására 
irányuló akaratukat ráutaló magatartással fejezik ki. Joghatályos az az engedményezői nyilatkozat is, amelyet a 
tárgyalási jegyzőkönyv tartalmaz [1959. évi IV. törvény 216. § (1) bek., 328. § (2) bek., 349. § (1) bek.]. 
BH2008. 297   A párt és a párt képviselőcsoportjának vezetője önállóan felel azért a jogsértésért és annak 
jogkövetkezményeiért, amit egyes frakciótagoknak azzal okoztak, hogy őket a párt országgyűlési 
képviselőcsoportjából jogellenes cselekménnyel eltávolítottak (1959. évi IV. törvény 78. §, 84. §, 339. §, 344. §, 345. 
§). 
BH2008. 270   A megállapítási kereset indításának feltételei. A jogvédelem szükségessége nem jelenti azt, hogy a 
jogalap nélkül maradt kártalanítást ne kelljen visszafizetni (1952. évi III. törvény 123. §). 
BH2008. 267   Átalányár esetén a vállalkozó a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó munkát külön 
díjazás nélkül köteles elvégezni (1959. évi IV. törvény 403. §). 
BH2008. 253   Ha a jogerős ítélet szerint a megkülönböztetésnek jogszerű indoka volt, az ezen alapuló rendelkezés 
a felülvizsgálati eljárásban más indok alapján nem sérelmezhető (1952. évi III. törvény 270. §). 
BH2008. 250   A munkáltató a jutalomkeret szétosztásánál differenciálhat, de az egyenlő bánásmód 
követelményét meg kell tartania, amelynél a bizonyítási teher külön törvény alapján a munkáltatót terheli (1992. évi 
XXIII. törvény 43. §, 2003. évi CXXV. törvény 7. §, 19. §). 
BH2008. 248   Végrehajtási kifogással támadható az önálló bírósági végrehajtó intézkedése, illetve mulasztása 
amiatt, hogy az 1991. évi XLIX. törvénynek a 2004. május 1-je előtt indult felszámolási eljárásban irányadó szabálya 
szerint a felszámolás kezdő időpontja után a végrehajtási költségeket a felszámolónak nem utalta át, hanem azt a 
végrehajtási letéti számláról a saját számlájára utalta [1991. évi XLIX. törvény 38. §; 2004. évi XXVI. törvény 52. §; 
1994. évi LIII. törvény 217. §]. 
BH2008. 245   I. A részvény névértéke a részvényeseknek az alaptőkéhez nyújtott vagyoni hozzájárulásuk értékét 
jelzi, de nem mutatja a részvényesek vagyonába tartozó tagsági jogokat megtestesítő részvények valóságos forgalmi 
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értékét; ezért az alaptőke leszállítása folytán bekövetkező névértékcsökkentéssel nem mérhető a részvényesek 
magánvagyonában bekövetkezett értékcsökkenés (1997. évi CXLIV. törvény 175-176. §, 1959. évi IV. törvény 355. §). 
BH2008. 240   A bérbeadónak a bérlemény - szerződésben meghatározott keretek közötti - átalakításához adott 
hozzájárulása a bérlő által továbbhasznosított bérleményben végzett munkálatok kereteit is meghatározza (1959. 
évi IV. törvény 207. §). 
BH2008. 223   Azt a jogerős ítéletet, amely tartalmazza a felmentés jogellenességét, az anyagi 
jogkövetkezményekkel összefüggésben az illetményt, valamint az alperessel fennállt közszolgálati jogviszony bíróság 
által megállapított (az ítélet jogerőre emelkedéséhez kötött) megszűnési időpontját, a munkáltatói igazolás azonos 
tartalmú adataiként kell elfogadni [1992. évi XXII. törvény 174. §, 1992. évi XXIII. törvény 71. § (2) bekezdés, 1992. 
évi XXII. törvény 97. §]. 
BH2008. 212   I. Az érvényes és hatályos jog hiányos ismeretéből eredő jogalkalmazási tévedést, s ezáltal a 
nyomozó hatóság kárfelelősségét nem menti a felügyeletet ellátó ügyészségnek a gyanúsított panaszát elutasító 
döntése sem. 
BH2008. 211   A mobilátjátszó-torony létesítésével okozott kár megtérítését a szomszédos ingatlan forgalmi 
értékének csökkenésére hivatkozva nem kérheti az, aki nagyértékű felépítményt a torony ottlétének ismeretében 
épített (1959. évi IV. törvény 100. §, 339. § és 355. §). 
BH2008. 195   A munkaügyi perben nem vagyoni kártérítésként megítélt követelés nem minősül munkabér jellegű 
követelésnek, ezért nem sorolható be a felszámolási költségek közé [1991. évi XLIX. törvény 57. § (1) bek. d) pontja; 
1992. évi XXII. törvény 177. § (2) bek.]. 
BH2008. 191   Az egyik házastárs által harmadik személynek jogellenesen okozott kárért a másik házastársat 
kártérítési felelősség nem terheli; ha azonban a kárt okozó házastárs a károsulttal szemben fennálló követelését a 
házastársára engedményezi, a károsult adós kártérítési követelését e házastárssal szemben fennálló tartozásába 
beszámíthatja [1952. évi IV. törvény 30. §; 1959. évi IV. törvény 329. § (3) bek.]. 
BH2008. 190   A hitelképtelenné vált Kft. részére annak tagjai által személygépkocsi vásárlására nyújtott kölcsön 
visszafizetése tárgyában kötött megállapodás nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközik, ha azt annak tudatában kötötték 
meg, hogy a társaság felszámolása iránti eljárás már megindult és a szerződéssel más hitelezők kielégítési alapját 
elvonják [1959. évi IV. törvény 200. § (2) bek.]. 
BH2008. 186   A végintézkedésnek minősülő öröklési szerződés érvénytelenségéből kártérítési igény nem az 
örökhagyó halálakor, hanem akkor keletkezik, amikor a megtámadásra jogosult ezt a jogát érvényesíti (1959. évi IV. 
törvény 318. §, 324. §, 339. §, 360. §, 653. §, 656. §). 
BH2008. 183   A villamos vezetéket tartó oszlop kidőlése miatt keletkezett balesetből eredő kárigény elbírálására 
a fokozott veszéllyel járó tevékenység folytatására irányadó felelősségi szabályokat kell alkalmazni (1959. évi IV. 
törvény 345. §). 
BH2008. 153   Ha jogosulatlanul igénybe vett közműfejlesztési támogatás visszafizetését az Országgyűlés az Állami 
Számvevőszék vizsgálati jelentése alapján törvénnyel elrendelte, nem indíthatnak a támogatást igénybe vevő 
szervezetek keresetet annak megállapítása iránt, hogy a vizsgálati jelentés valótlan adatokat tartalmaz [1952. évi III. 
törvény 123. §; 2005. évi CXVIII. törvény 7. § (7) bek.; 1989. évi XXXVIII. törvény 1. §, 19. §, 25. §]. 
BH2008. 146   Baleset folytán munkaképességében csökkent személy keresetveszteségét pótló járadékot 
követelhet akkor is, ha a baleset előtti munkáját a természetes kórokra visszavezethető betegségei mellett még el 
tudta látni, de a baleset utáni állapota folytán arra már nem képes, rehabilitációs munkakörben való 
elhelyezkedésére pedig nincs reális esély (1959. évi IV. törvény 356. §). 
BH2008. 145   Nem tekinthető munkaügyi pernek, ha egy Kft. ügyvezetője a tulajdonában álló gépkocsiban 
bekövetkezett kár megtérítését igényli attól a károkozótól, aki a Kft. alkalmazottja (1959. évi IV. törvény 339. §). 
BH2008. 144   A szerződés hatályossá nyilvánítása nem eredményezhet olyan helyzetet, mint amilyen a szerződés 
érvényessé nyilvánítása esetén keletkezne. A hatályossá nyilvánítás alkalmazásával a bíróság nem kényszerítheti ki 
az érvénytelen szerződés teljesítését (1959. évi IV. törvény 237. §, 238. §). 
BH2008. 142   A bíró által elkövetett eljárási szabálysértés önmagában személyiségvédelmet nem alapoz meg 
(1959. évi IV. törvény 76. §). 
BH2008. 126   Jogellenesen jár el az állami vagyonkezelő szervezet, ha az állami tulajdon privatizációja során nem 
biztosítja, hogy az állami vállalat átalakulásával létrejött gazdasági társaság vagyonának értékesítése alkalmával 
elfogadott kárpótlási jegyek összességükben elérjék az adott társaság vagyonmérleg szerinti vagyonának legalább 
10%-át [1991. évi XXV. törvény 7-8. §; 1995. évi XXXIX. törvény 2. §; 1959. évi IV. törvény 339. §]. 
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BH2008. 119   A tulajdoni lapról a földhivatal által kiadott, alaki és tartalmi szempontból aggálytalannak látszó 
másolatban bízó károsult fél általában nem tanúsít közreható magatartást azáltal, hogy a másolaton feltüntetett 
adatok, jogok és tények valóságát - az ingatlan-nyilvántartás egyéb iratainak megtekintésével - nem ellenőrzi [1959. 
évi IV. törvény 349. § (1) bek., 339. § (1) bek., 340. § (1) bek.]. 
BH2008. 117   A Hepatitis C vírusfertőzött beteg vérének átmeneti vírusmentessége nem jelenti azt, hogy a 
betegségéből meggyógyult [1972. évi II. törvény 22. § (2) bek., 58. § (4) bek.]. 
BH2008. 96   Jogutódlás, vagy megszűnés következhet be a közalkalmazottak jogviszonyában, ha az 
önkormányzat az általános iskolából és óvodából álló költségvetési szervet megszünteti, az épület tekintetében 
haszonkölcsön megállapodást köt, az óvoda pedig a megszüntetéstől számított ötödik napon alapított új egységben 
tovább működik [1992. évi XXXIII. törvény 25. § (1) bekezdés]. 
BH2008. 93   Az adásvételi szerződés felbontása nem érinti a közraktárnak a közraktárban elhelyezett árura 
alapított zálogjogát, ezért a közraktár csak a közraktári árura folyósított zálogkölcsön visszafizetése ellenében 
kötelezhető arra, hogy az árut a tulajdonosának kiadja [1996. évi XLVIII. törvény 28-30. §, 1959. évi IV. törvény 319. 
§ (2) bek.]. 
BH2008. 90   A szerződés teljesítésének jogos ok nélkül történt megtagadása esetén a természetbeni teljesítésre 
irányuló írásbeli felszólítás megszakítja az elévülést, mely követelést a jogosult az elévülési időn belül, de határidő 
nélkül kártérítési követelésbe fordíthat át (1959. évi IV. törvény 313. §, 327. §). 
BH2008. 88   A szavatossági igény érvényesíthetőségének elévülési határideje a hiba felismeréséig, nem pedig a 
hiba okának a megismeréséig nyugszik (1959. évi IV. törvény 308. §). 
BH2008. 75   A kéthavi átlagkeresetnek megfelelő átalánytérítés jogszerű, ha a munkavállaló rövid ideig állt a 
munkáltató alkalmazásában, és munkaviszonya megszüntetését követően hamarosan elhelyezkedett [1992. évi XXII. 
törvény 100. § (4) bekezdés]. 
BH2008. 72   A végelszámolás alatt álló Kft. vagyonának átruházására irányuló - a végelszámoló és a Kft. tagja 
közötti - szerződés létrejöttéhez nincs szükség a Kft. taggyűlésének jóváhagyására [1991. évi XLIX. törvény 71. §, 
1988. évi VI. törvény 183. § (1) bek. g) pont]. 
BH2008. 61   Biztonsági övvel felszerelt gépkocsi esetében a vezetőnek figyelmeztetnie kell az utasát az öv 
becsatolására. Ha ez elmarad és a gépkocsi a forgalomban való részvétel során balesetet szenved, az utas káráért a 
gépkocsi vezetőjét - és a magatartásának következményeiért helytálló biztosítót - terheli túlnyomórészt a kártérítési 
felelősség [1959. évi IV. törvény 340. §, 345. §, 1/1975. (II. 5.) KpM-BM együttes rendelet 3. §]. 
BH2008. 59   Ha a munkavégzés során az egyik alkalmazott a másik alkalmazott testi épségét, egészségét 
megsérti, úgy vele szemben a személyhez fűződő jog megsértésének megállapítását lehet kérni. Az üzemi balesetből 
eredő kár megtérítésére azonban a jogsértő alkalmazott nem kötelezhető (1959. évi IV. törvény 76. §, 84. §, 346. §). 
BH2008. 53   A bankfiók védelmére rendelkezésre álló, általánosan használt megoldások teljes mellőzése esetén 
a munkáltató nem hivatkozhat arra, hogy a rablás működési körén kívül eső és elháríthatatlan volt [1992. évi XXII. 
törvény 174. § (1) bekezdés, 177. § (2) bekezdés]. 
BH2008. 49   I. Az ellenőrzött gazdasági társaság uralkodó tagját a közvetlen irányítást biztosító befolyásszerzés 
bejelentésének késedelmes teljesítése esetén a befolyásszerzéstől számított 30 nap eltelte és a bejelentés teljesítése 
közötti időben keletkezett tartozásokért terheli - az ellenőrzött társaság felszámolása esetén - teljes és korlátlan 
felelősség, ha e tartozások kiegyenlítésére az ellenőrzött társaság vagyona nem nyújt fedezetet [1997. évi CXLIV. 
törvény 292. § (1), (3) bek.]. 
BH2008. 26   A munkáltatónak az a magatartása, hogy a munkavállalót huzamos időn át a hivatása gyakorlásában 
akadályozza, nem vagyoni kártérítés alapjául szolgálhat [1992. évi XXII. törvény 177. § (2) bekezdés]. 
BH2008. 18   A személyhez fűződő jog oszthatatlanságából eredően nincs lehetőség arra, hogy a jog megsértése 
miatt a nem vagyoni kártérítést a jogosult több részletben, több peres eljárásban követelje (1952. évi III. törvény 
229. §). 
BH2008. 14   Az előzetes bizonyítás iránti kérelem és az eljárás a követelés elévülését nem szakítja meg (1959. 
évi IV. törvény 327. §). 
BH2008. 12   A polgári perben eljáró bíróság eljárási szabálysértése - nevezetesen, hogy az 1952. évi III. 
törvényben meghatározott határidőket nem tartja be - a fél személyhez fűződő joga - ezen belül emberi méltósága - 
megsértésének megállapítására csak akkor ad alapot, ha az eljárási szabálysértést a bíróság a fél személyiségének 
lényegét alkotó tulajdonság miatt követte el (1959. évi IV. törvény 76. §). 
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BH2008. 11   A cselekvőképesség nemcsak a törvényben felsorolt ügycsoportokban, hanem más területen, így 
például a peres eljárások indítása tekintetében is korlátozható, ha az érintett személy belátási képessége e 
vonatkozásban tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent (1959. évi IV. törvény 14. §). 
AEÉ 2008/2.   a gazdasági társaság tulajdonában lévő irodaház kisajátítása a hatóság határozatán alapuló 
termékértékesítésnek, az ingatlanért kapott kártalanítás összege pedig az ingatlan - birtokba vehető dolog - 
ellenértékének, vételárának minősül, amely után a kisajátítást szenvedő félnek általános forgalmi adó fizetési 
kötelezettsége keletkezik 
EBH2007. 1722   A kedvezőtlen, súlyosan balesetveszélyes körülmények között dolgozó, betanítás alatt álló 
munkavállaló terhére nem alkalmazható kármegosztás, ha figyelme a térdelő, bizonytalan helyzetben megoszlott, 
társa jelzését nem észlelte, és keze becsúszott a gép hengerei közé [1992. évi XXII. törvény 174. § (3) bekezdés]. 
EBH2007. 1721   A munkáltató kimentő ok bizonyítása hiányában kártérítési felelősséggel tartozik, ha a 
munkabaleseti jegyzőkönyvben beismerte, hogy a sérültet a munkahelyén leütötték (1992. évi XXII. törvény 174. §). 
EBH2007. 1716   A munkáltató jogszerűen élt rendkívüli felmondással, ha a gépkocsivezető ismételten, kellő indok 
nélkül a gépkocsi túlfogyasztására hivatkozott, és ezzel a munkáltatónak indokolatlan költségeket okozott [1992. évi 
XXII. törvény 96. § (1) bekezdés a) pont]. 
EBH2007. 1714   Felróható magatartás hiányában a szakszervezet mentesül a kártérítési felelősség alól, ha a 
tisztségviselője munkaviszonyának rendes felmondással való megszüntetéséhez az előzetes hozzájárulás 
megtagadásával kárt okozott [1992. évi XXII. törvény 28. § (1) bekezdés, 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdés.] 
EBH2007. 1702   I. A kárpótlási törvény hatálybalépése után indult felszámolási eljárásban a felszámoló köteles 
kárpótlási árverésre földeket kijelölni [1986. évi II. törvényerejű rendelet 3. §, 1991. évi XXV. törvény 15-18. §]. 
EBH2007. 1701   Az ügyvéd megbízásának ellátása során a hivatásából elvárható legjobb tudása szerint segíti elő 
megbízója jogainak érvényesítését és kötelezettségeinek teljesítését. Ingatlan tulajdonjogát átruházó szerződés 
elkészítésekor ennek megfelelő körültekintéssel köteles ellenőrizni a felek által beszerzett ingatlan-nyilvántartási 
adatok valóságát is (1983. évi 4. törvényerejű rendelet 1. §, 1972. évi 31. törvényerejű rendelet 1 §, 2. §). 
EBH2007. 1694   A nem vagyoni kártérítés után a késedelmi kamat a károsodás bekövetkezésétől jár. A kártérítést és 
a késedelmi kamatot együtt vizsgálva dönthető el, hogy a teljes reparáció elve érvényesül-e (1959. évi IV. törvény 
355. §, 360. §). 
EBH2007. 1693   A tulajdoni lapról a földhivatal által kiadott, alaki és tartalmi szempontból aggálytalannak látszó 
másolatban bízó károsult fél általában nem tanúsít közreható magatartást azáltal, hogy a másolaton feltüntetett 
adatok, jogok és tények valóságát - az ingatlan-nyilvántartás egyéb iratainak megtekintésével - nem ellenőrzi [1959. 
évi IV. törvény 349. § (1) bekezdés, 339. § (1) bekezdés, 340. § (1) bekezdés]. 
EBH2007. 1691   A mobiltelefon-átjátszótorony átalakítása miatt nem szakad meg annak a kártérítési követelésnek 
az elévülése, amelyet a torony léte és működése által okozott kárra alapítanak (1959. évi IV. törvény 326. §, 327. §). 
EBH2007. 1689   A kárigény tekintetében kötött egyezség nem támadható olyan körülményre vonatkozó tévedés 
miatt, amelyet a felek az egyezség megkötésekor bizonytalannak tartottak (1959. évi IV. törvény 240. §). 
EBH2007. 1687   Az ingatlan tulajdonosa a kilátás elveszítésével okozott kár megtérítése iránti követelését az ötéves 
általános elévülési időn belül érvényesítheti a szomszédos ingatlan tulajdonosával szemben. Az elévülés 
megszakítására csak olyan írásbeli felszólítás alkalmas, amely kártérítés megfizetésére való felhívást tartalmaz 
(1959. évi IV. törvény 100. §, 324. §, 326. §, 327. §). 
EBH2007. 1644   A prémiumévek programban való részvételre vonatkozóan a törvény együttes feltételeket ír elő. 
Ezek egyikének hiánya folytán azt kell vizsgálni, hogy a felmentett köztisztviselőnél fennállnak-e a különleges 
foglalkoztatási állományban való részvétel feltételei, ha igen, a munkáltatót terheli a felajánlási kötelezettség [2004. 
évi CXXII. törvény 3. §, 5. §, 1992. évi XXIII. törvény 17. § (1) bekezdés a) pont]. 
EBH2007. 1640   A sérült gondozásra szoruló állapotának a nem vagyoni kártérítésre való jogosultságnál történt 
figyelembevétele nem zárja ki a gondozási költségre vonatkozó igény érvényesítését. A közlekedési költségre 
vonatkozó követelés érvényesíthető akkor is, ha a károsult részére a kárért felelős munkáltató a gépkocsi vételárát 
megtérítette [1992. évi XXII. törvény 177. § (1) bekezdés]. 
EBH2007. 1636   Osztott munkaidőre vonatkozó érvényes megállapodás hiányában a munkáltató bérfizetéssel 
tartozik arra az időre, amíg a munkavállaló a rendelkezésére állt és őt nem foglalkoztatta [1992. évi XXII. törvény 
120. § (2) bekezdés]. 
EBH2007. 1624   Az eseti Választottbíróság eljárására egy Mintaszabályzat szerinti eljárás kikötése csak akkor válhat 
a felek között érvényben lévő általános szerződési feltételek részévé, ha a Mintaszabályzat szerinti eljárási rend 
lényegéről, a választottbírósági törvénytől eltérő, korlátozó rendelkezéseiről az általános szerződési feltételeket 
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használó eladó a vevőt bizonyíthatóan tájékoztatja és azt a vevő - külön figyelemfelhívó tájékoztatás után - elfogadja 
[1994. évi LXXI. törvény 28. §, 55. § (1) bek. e) pont, 1959. évi IV. törvény 205. §]. 
EBH2007. 1617   Megszegi a hitelintézet a jogszabályban előírt kötelezettségét, ha a külkereskedelmi ügyletekre 
vonatkozó átutalási megbízást csak formálisan ellenőrzi és az átutalást - annak jogcímét figyelmen kívül hagyva - 
teljesíti. Felelőssége az üzleti haszon elmaradása miatt csak akkor állapítható meg, ha a károsult bizonyítani tudja, 
hogy az idegen források felhasználásával kötött szerződést a jogellenesen átutalt összeg felhasználásával maga is 
teljesíteni tudta volna [52/1990. (III. 21.) MT rendelet 4. § (3) bek., 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bek.]. 
EBH2007. 1615   I. Ha a jogosult nyugtaadási kötelezettségét megtagadja, a kötelezett választhat: visszatartja a 
teljesítést a szerződésszegés jogkövetkezménye nélkül; teljesít és a jogosultat a nyugta kiadására kéri kötelezni; vagy 
bírósági letétbehelyezéssel teljesít (1959. évi IV. törvény 287. §). 
EBH2007. 1614   I. Jogellenes az adós teljesítése a hitelező részére a felszámolás kezdő időpontja után, mert a 
teljesítésre az adott időpontban és az adott módon már nem volt jogi lehetőség. A jogellenes vagyonmozgás egyúttal 
az 1959. évi IV. törvény 361. §-ában szabályozott jogalap nélküli fizetést is megvalósítja, mert ahhoz a hitelező nem a 
1991. évi XLIX. törvényben írt módon és rangsorban jutott hozzá [1991. évi XLIX. törvény 4. §, 34. § (2) bek., 38. § (3) 
bek., 1959. évi IV. törvény 361. §]. 
EBH2007. 1612   A bíróság a tájékoztatási kötelezettsége keretében a jogvitában jelentős tények és a szükséges 
bizonyítási eszközök megjelölésével biztosítja azt, hogy a jogi képviselő nélkül eljáró fél a perbeli eljárási jogait 
érvényesíteni tudja [1952. évi III. törvény 7. § (2) bek.]. 
EBH2007. 1600   I. A mobil-átjátszótorony létesítésével okozott kár megtérítése alól nem mentesít az, hogy a 
tevékenység a társadalom széles rétegeinek érdekét szolgálja. 
EBH2007. 1599   Az éles kritikára reagáló, az abban foglaltakkal összefüggő, túlzó módon megfogalmazott vélemény 
személyiségvédelmet nem alapoz meg (1959. évi IV. törvény 78. §). 
EBH2007. 1598   A polgári perben eljáró bíróságnak azok az eljárási szabálysértései, hogy az 1952. évi III. 
törvényben meghatározott határidőket nem tartja be, a fél személyhez fűződő joga, ezen belül emberi méltósága 
megsértésének megállapítására csak akkor adnak alapot, ha az eljárási szabálysértést a fél személyiségének lényegét 
alkotó ismérvek miatt követte el (1959. évi IV. törvény 76. §). 
BH2007. 424   A sérült munkavállaló indokolt költség címén igényt támaszthat az állapotának megfelelő 
személygépkocsira, ezt nem köteles a kártérítési járadékából megvásárolni [1992. évi XXII. törvény 177. § (1) 
bekezdés]. 
BH2007. 422   Ha a munkavállaló kellő időben, illetve többször jelezte betegségét a munkáltatónak, és az 
igazolások kiadása után azokat meg is küldte a részére, a távolmaradására alapított rendkívüli felmondás 
jogellenesen történt [1992. évi XXII. törvény 96. § (1) bekezdés a) pont]. 
BH2007. 418   A keresetindítás és a hitelező követelése elévülésének eltérő feltételei a korlátolt tagi felelősséggel 
való visszaélésre, illetve a konszernjogi mögöttes felelősségre alapított kereseti követelés esetén [1997. évi CXLIV. 
törvény 56. §, 296. §; 1959. évi IV. törvény 326. § (2) bek.]. 
BH2007. 384   Ha a felek egyidejűleg ügyvédjelölti tevékenységre munkaszerződést és „együttműködési 
megállapodást” is kötöttek, a törvény és a munkaszerződés alapján a jogvita elbírálására a munkaügyi bíróságnak 
van hatásköre (1992. évi XXII. törvény 1. §; 1998. évi XI. törvény 100. §). 
BH2007. 367   A jogsértővel szemben megindult, de annak halála miatt félbeszakadt eljárásban a felperes jogosult  
az elhunyt alperes jogutódjait perbe vonni. A jogutódokkal szemben a felperes objektív szankciók alkalmazását is 
kérheti azzal, hogy ha a bíróság a jogsértést megállapítja, úgy azt a jogelőd megnevezésével teszi (1959. évi IV. 
törvény 84. § és 85. §; 1952. évi III. törvény 61. § és 62. §). 
BH2007. 354   A baleseti kártérítési járadékból le kell vonni az elmaradt (elérhető) keresetre eső 
társadalombiztosítási járulékot és figyelembe kell venni a társadalombiztosítás keretében járó ellátást is (1992. évi 
XXII. törvény 182. §) 
BH2007. 348   Amennyiben a fél csak a viszontkeresetet elutasító rendelkezés ellen élt fellebbezéssel, a kereseti 
kérelmet elutasító ítéleti rendelkezés a fellebbezési határidő letelte után jogerőre emelkedik, s ezt követően sem 
fellebbezéssel, sem csatlakozó fellebbezéssel nem támadható [1952. évi III. törvény 228. § (4) bek., 244. § (1) bek.]. 
BH2007. 342   I. Jogellenes az adós teljesítése a hitelező részére a felszámolás kezdő időpontja után, mert a 
teljesítésre az adott időpontban és az adott módon már nem volt jogi lehetőség. - A jogellenes vagyonmozgás egyúttal 
az 1959. évi IV. törvény 361. §-ában szabályozott jogalap nélküli fizetést is megvalósítja, mert ahhoz a hitelező nem 
az 1991. évi XLIX. tv.-ben írt módon és rangsorban jutott hozzá [1991. évi XLIX. törvény 4. §, 34. § (2) bek., 38. § (3) 
bek.; 1959. évi IV. törvény 361. §]. 
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BH2007. 308   Ha a versenytilalmi kikötést vállaló munkavállaló részére a megállapodás ellenszolgáltatást nem 
állapított meg, továbbá az ilyen munkahelyen való elhelyezkedés lehetőségét nem tudta bizonyítani, a munkavállalót 
ellenszolgáltatás nem illeti meg [1992. évi XXII. törvény 13. § (2) bek.]. 
BH2007. 301   I. A repülőgéppel végzett vegyszeres permetezéssel okozott kárért a megrendelő nem csupán az őt 
terhelő felügyelet és ellenőrzés elmulasztása miatt felel, hanem vétkességétől függetlenül is, mert a vegyszer 
kijuttatása tekintetében a veszélyes tevékenység folytatójának minősül [1959. évi IV. törvény 339. § (1) bek., 345. § 
(1) bek.]. 
BH2007. 295   A számlázási kötelezettség elmulasztása folytán olyan jogosulti késedelem áll be, amely a kötelezett 
egyidejű késedelmét kizárja, ezért a kamatigény érvényesítésének lehetősége nem a teljesítéssel nyílik meg, így 
késedelmi kamatot csak az igény érvényesítésének (a keresetlevél benyújtásának) időpontjától ítélhet meg a bíróság 
(1959. évi IV. törvény 303. §). 
BH2007. 289   I. A terhelt távollétében történt határozathozatal csak akkor perújítási ok, ha az alapügyben az 
ítéletet a XXIV. (jelenleg XXV.) Fejezet alapján tartott tárgyaláson hozták. 
BH2007. 274   I. A káronszerzés tilalma folytán a felperes - a munkahelyi balesete alapján járó elmaradt jövedelem 
kiszámításánál - nem igényelheti, hogy az alapul szolgáló átlagkereset magasabb legyen, mint amit a baleset előtt 
általa nem vitatottan keresett a teljesítménye alapján. 
BH2007. 273   Ha a munkáltató a közalkalmazotti igazolás kiadását elmulasztja, az ebből eredő károkért 
felelősséggel tartozik [1992. évi XXXIII. törvény 52. § (1) bekezdés, 36. § (1) bekezdés]. 
BH2007. 263   Megszegi a hitelintézet a jogszabályban előírt kötelezettségét, ha a külkereskedelmi ügyletekre 
vonatkozó átutalási megbízást csak formálisan ellenőrzi és az átutalást - annak jogcímét figyelmen kívül hagyva - 
teljesíti. Felelőssége az üzleti haszon elmaradása miatt csak akkor állapítható meg, ha a károsult bizonyítani tudja, 
hogy az idegen források felhasználásával kötött szerződést a jogellenesen átutalt összeg felhasználásával maga is 
teljesíteni tudta volna [52/1990. (III. 21.) MT rendelet 4. § (3) bek.; 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bek.]. 
BH2007. 262   A kizárási kérelem megtagadása esetén a fél bírsággal csak akkor sújtható, ha nyilvánvalóan 
alaptalanul jelentett be kizárási kérelmet vagy ugyanazon ügyben, ugyanazon bíró ellen nyújtott be ismételten 
alaptalan kizárási kérelmet (1952. évi III. törvény 19. §). 
BH2007. 255   Ha a károsult a nem vagyoni kárának megtérítése iránt pert indított, de a per tartama alatt meghalt, 
jogutódja követelheti a jogelődöt a haláláig megillető nem vagyoni kártérítés összegét (1959. évi IV. törvény 355. §; 
1972. évi II. törvény 22. §, 58. §). 
BH2007. 249   Kisajátítás esetén a haszonbérleti jog részleges megszűnéséért kártalanítás nem állapítható meg. A 
haszonbérlő a bérbeadóval szemben érvényesítheti igényét (1976. évi 24. tvr. 15. §; 33/1976. (IX. 5.) MT rendelet 12. 
§). 
BH2007. 244   I. A balesettel összefüggő elmaradt jövedelem (járadék) iránti igény három évnél régebbi időre 
akkor sem érvényesíthető, ha a munkáltató az igénybejelentésről szóló közlés iránti kötelezettségét elmulasztotta 
[1992. évi XXII. törvény 185. §, 186. § (3) bekezdés]. 
BH2007. 241   Ha nem állapítható meg, hogy a felperes rokkantságát okozó betegségek a munkáltatónál történt 
foglalkoztatása idején keletkeztek, de az itteni kedvezőtlen foglalkoztatási körülmények közrehatottak a 
rokkantsághoz vezető állapota kialakulásában, kármegosztás alkalmazásának van helye [1992. évi XXII. törvény 174. 
§ (3) bekezdés]. 
BH2007. 240   A munkahelyen elszenvedett fertőzéssel összefüggő tbc miatti 50%-os munkaképesség-csökkenés 
esetén 2 000 000 forint nem vagyoni kártérítés iránti követelés nem eltúlzott (1992. évi XXII. törvény 177. §). 
BH2007. 235   Ha az ingatlan vevője az eladó jogszavatossági felelőssége alapján a telki szolgalmi teher miatt a 
vételár csökkentését kéri, a kötelmi jogviszony kötelezettje a szavatossági felelősség alól nem mentesülhet arra 
hivatkozással, hogy az uralkodó telek jogosultja - a vevő jogválasztása után - a szolgalmi jogáról lemondott [1959. évi 
IV. törvény 370. § (3) bek.]. 
BH2007. 232   A természetben okozott kár megtérítése iránt indított perben az ügyész keresetindítási jogának 
terjedelme; a jogellenes magatartás akkor alapozza meg a speciális kártérítési felelősséget, ha az közvetlenül a védett 
természeti értéket károsítja (1995. évi LIII. törvény 4. §, 60. §, 81. §-ai). 
BH2007. 226   A közérdekű célokat kielégítő mobil-átjátszótorony létesítésével okozott kárt meg kell téríteni, ha a 
szomszédos ingatlan szükségtelen zavarását eredményezi. A közérdek a jogellenességet nem zárja ki (1959. évi IV. 
törvény 100. §, 339. §). 
BH2007. 201   Amikor a munkavállalók a gép helyszínre szállítására kapnak utasítást azzal, hogy a vezető 
helyszínre érkezése után kezdjék el a munkát, de utasításellenesen mégis hozzáfognak és ennek során baleset 
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történik, nem lehet szó a balesetet szenvedett gépkocsivezető kizárólagos önhibájáról [1992. évi XXII. törvény 174. § 
(3) bekezdés]. 
BH2007. 197   Ha a munkavállaló munkaképesség-csökkenése 67%, ebből baleseti eredetű 15%, a munkáltató 
kárfelelőssége a kár 22%-ára terjed ki. Az, hogy a munkahelyi balesetből eredően a munkavállalónak maradandó 
fizikai és pszichés károsodása keletkezett, a kárigényt megalapozza, nem szükséges súlyos vagy jelentős hátrány 
okozása [1992. évi XXII. törvény 174. § (2) bekezdés, 177. § (2) bekezdés]. 
BH2007. 193   I. A választottbíróságnak a saját hatásköre megállapításáról, a választottbírósági szerződés létéről 
és érvényességéről hozott döntését a rendes bíróság - erre irányuló kérelem alapján - nemperes eljárásban 
felülbírálja [1994. évi LXXI. törvény 25. §]. 
BH2007. 166   Ha a munkavállaló a munkahelyén lépcsőn közlekedve - a világítás meghibásodása következtében - 
a lépcsőről leesik, a balesete következményeiért a munkáltató kizáró ok hiányában felelős [1992. évi XXII. törvény 
174. § (1) és (2) bekezdés; MK 29. számú állásfoglalás b) pont]. 
BH2007. 165   Ha a kiküldetést teljesítő munkavállaló közforgalmú autóbuszon elszenvedett balesetéből eredő 
károk teljes körű megtérítéséről a biztosítóval olyan megállapodást kötött, hogy a megállapodásban foglaltakon 
túlmenően kárigényt sem a biztosítóval, sem pedig a károkozóval szemben nem érvényesít, ez a munkáltatóra is 
kiterjed (1992. évi XXII. törvény 174. §). 
BH2007. 163   A pénzkezelő általános megőrzési felelősségére a leltárfelelősségre vonatkozó rendelkezések nem 
alkalmazhatók [1992. évi XXII. törvény 169. § (1) bekezdés]. 
BH2007. 162   A közalkalmazotti jogviszony felmentéssel való megszüntetését az együttműködési kötelezettség 
tartós megsértése megalapozhatja [1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pont; 1992. évi XXII. törvény 103. 
§ (1) bekezdés c) pont]. 
BH2007. 156   Az előzetes bizonyítás iránti kérelem a követelés elévülését nem szakítja meg (1959. évi IV. törvény 
327. §). 
BH2007. 155   A jótállási idő lejárta után észlelt és bejelentett hiba esetén a jogosult szavatossági igényt 
érvényesíthet, az erre irányadó határidők figyelembevételével (1959. évi IV. törvény 306. § és 308. §). 
BH2007. 151   A jóhírnevet a való tények hamis színben való feltüntetése is sérti. Egy társadalmi kérdésben 
folytatott vita során az arra történő utalás, hogy az ügynöknyilvánosságot ellenző személy ezt személyes érintettség 
miatt teszi, tartalmilag azt jelenti, hogy az adott személy egykor maga is ügynök lehetett, ez sérti a jóhírnevet (1959. 
évi IV. törvény 76. §, 78. §). 
BH2007. 130   Külföldi választottbírósági határozat magyar jog szerinti végrehajthatóságának vizsgálatánál 
irányadó szempontok [1994. évi LIII. tv. 205-208. §; 1962. évi 25. tvr. 4. cikk, 5. cikk (2) bek.]. 
BH2007. 127   I. A jelzálogszerződés érvényességét nem érinti, hogy az a jogviszony - amelyre tekintettel a dologi 
kötelezett a személyes kötelezett tartozásának biztosítására az ingatlanára jelzálogjogot engedett - utóbb megszűnt. 
Nincs jogi alapja annak, hogy a dologi kötelezett a követelés lejárata előtt jelzálog-kötelezettség alóli „mentesítését” 
követelhesse a személyes kötelezettől (1959. évi IV. törvény 251. §, 261. §]. 
BH2007. 126   Az intézeti gyógyszertár vény-elfogadó tevékenysége tekintetében a megyei egészségbiztosítási 
pénztár kizárólag azzal a kórházzal köteles gyógyszerár-támogatási szerződést kötni, amelynek az intézeti 
gyógyszertár részét képezi. E tevékenységet közreműködőként ellátó szolgáltatóval szemben szerződéskötési 
kötelezettsége nincs [1997. évi LXXXIII. tv. 14. § (2) bek. c) pont, 30. §; 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 23. §; 
34/2000. (XI. 22.) EüM rendelet 3. §, 7. §; 1994. évi LIV. tv. 2. § c) pont; 15/1997. (VI. 20.) NM rend. 4. § (9) bek., 2. 
számú melléklet 2. pont]. 
BH2007. 123   A bíróság a tájékoztatási kötelezettsége keretében - a jogvitában jelentős tények és a szükséges 
bizonyítási eszközök megjelölésével - biztosítja azt, hogy a jogi képviselő nélkül eljáró fél a perbeli eljárási jogait 
érvényesíteni tudja [1952. évi III. törvény 7. § (2) bek.]. 
BH2007. 117   Egy meghatározott személyre vonatkozóan nagy nyilvánosság előtt tett nyilatkozat téves 
állításainak megítélése (1959. évi IV. törvény 78. §; PK 12. sz. állásfoglalás II. pont). 
BH2007. 98   A munkavállaló a baleseti táppénz iránti igényét kizárólag a vele biztosítási jogviszonyban álló Bt. 
útján érvényesíthette. A munkabalesetért fennálló kárfelelősség a munkáltatót terheli [1997. évi LXXXIII. törvény 63. 
§; 1992. évi XXII. törvény 174. §]. 
BH2007. 96   A munkaköri feladatokra való alkalmatlanság azt jelenti, hogy a munkavállaló a számára kijelölt 
munkafeladatokat valamely személyében rejlő ok (képesség, adottság, készség) hiánya miatt - nem tudja ellátni. 
Ennek megállapítása nem történhet meg olyan időszakban, amely alatt a munkavállalót a törvény a munkavégzési 
kötelezettsége alól mentesíti [1992. évi XXII. törvény 107. § c) pont, 193/J. §, 193/P. §]. 
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BH2007. 88   A helyiségbérlet speciális megszűnési oka, ha a vállalkozás céljára bérelt helyiség bérlője a 
tevékenységhez szükséges vállalkozói igazolványt visszaadja (1993. évi LXXVIII. tv. 39. §; 1959. évi IV. törvény 205. 
§, 228. §, 229. §). 
BH2007. 86   A szerződést nem elnevezése, hanem tartalma alapján kell minősíteni. Ha a szerződésben megbízási 
elem nem dominál, nem alapos az arra alapított felmondás, hogy a megbízó bizalma megrendült a megbízottban 
(1959. évi IV. törvény 395. §, 474. §, 483. §). 
BH2007. 84   I. Császármetszéses szülés során bekövetkezett olyan akaratlan hólyagsérülés, amely a műtéti 
kockázat körébe esik, de ha az ilyen sérülés a jogi megítélés szempontjából az orvosnak felróható, akkor a kórház a 
kártérítési felelősség alól nem mentesülhet (1959. évi IV. törvény 339. §, 349. § és az 1997. évi CLIV. tv. 77. §). 
BH2007. 62   Leltárfelelősségi perben a leltárfelelősségi megállapodás figyelmen kívül hagyásával egyedül a 
vezetőt marasztaló döntés megalapozatlan [1992. évi XXII. törvény 170/B. § (3) bekezdés, 170/C. § (3) bekezdés]. 
BH2007. 46   I. Egyezséggel a felek nemcsak a szerződéses, hanem bármilyen más (pl. dologi jogi, öröklési jogi) 
jogviszonyukat rendezhetik, így nincs akadálya annak sem, hogy a felek a károkozás folytán keletkezett kötelmi 
viszonyaikra kössenek egyezséget. 
BH2007. 23   A munkavállaló legalább valószínűsíteni köteles a károsodásnak a munkaviszonnyal való 
összefüggését [1992. évi XXII. törvény 174. § (4) bekezdés]. 
BH2007. 20   A hitelintézet szerződésszegést követ el, ha olyan személytől fogad el megbízást, akinek 
rendelkezési joga a törvény értelmében megszűnt. A szabálytalan átutalással okozott kárért az 1959. évi IV. 
törvénynek a kártérítésre vonatkozó szabályai szerint kell helytállnia [1959. évi IV. törvény 318. § (1) bek., 339. § (1) 
bek., 529. § (1) bek.; 1991. évi XLIX. tv. 20. § (1) bek., 29. § g) pont, 34. § (2) bek.; 232/2001. (XII. 10.) Korm. r. 8. § 
(10) bek.]. 
BH2007. 17   I. A szövetkezeti üzletrész átruházására akkor is lehetőség van, ha az nem testesül meg 
értékpapírban [1992. évi I. tv. 55. § (1) bek., 56. §]. 
BH2007. 7   I. A kártérítési felelősség szempontjából - az alkalmazottal azonos megítélés alá eső - megbízott által 
a megbízás keretének túllépésével okozott károkért a megbízó felel (1959. évi IV. törvény 348. §, 350. §). 
BH2007. 6   A nem vagyoni kártérítés összegének az elbíráláskori értékviszonyok alapulvételével való 
megállapítására nem ad alapot önmagában az, hogy a keresetindítás az elévülési idő végéhez közeli időben történt 
(1959. évi IV. törvény 301. §, 355. §, 360. §). 
BH2007. 5   I. A biztosítótársaságok felülvizsgáló kárszakértője önálló intézkedésre jogosult személy [1978. évi 
IV. törvény 252. § (1) bek.]. 
EBH2006. 1578   Kisajátítás esetén a haszonbérleti jog részleges megszűnéséért kártalanítás nem állapítható meg. A 
haszonbérlő a bérbeadóval szemben érvényesítheti igényét [1976. évi 24. törvényerejű rendelet 15. §; 33/1976. (IX. 
5.) MT rendelet 12. §]. 
EBH2006. 1546   Kárnak minősül, ha a munkavállaló tévedésbe ejtőnek minősülő magatartása (bűncselekménye) 
miatt a munkáltató a be nem fizetett összeget megfizetettnek tekinti [1952. évi III. törvény 4. § (2) bekezdés, 168. §]. 
EBH2006. 1545   A közalkalmazotti jogviszony felmentéssel való megszüntetését az együttműködési kötelezettség 
tartós megsértése megalapozhatja [1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pont; 1992. évi XXII. törvény 103. 
§ (1) bekezdés c) pont]. 
EBH2006. 1538   A keresőképtelenség a munkaköri feladatok ellátására való alkalmatlanságot nem alapozza meg. A 
munkaköri feladatokra való alkalmatlanság azt jelenti, hogy a munkavállaló a számára kijelölt munkafeladatokat 
valamely személyében rejlő ok (képesség, adottság, készség) hiánya miatt - nem tudja ellátni, Ennek megállapítása 
nem történhet meg olyan időszakban, amely alatt a munkavállalót a törvény a munkavégzési kötelezettsége alól 
mentesíti [1992. évi XXII. törvény 107. § (1) bekezdés c) pont, 193/J. § (3) bekezdés b) pont, 193/P. § (1) bekezdés]. 
EBH2006. 1537   A munkavállaló kizárólagos károkozó magatartása nem állapítható meg, ha a munkáltató a 
szükséges munkaszervezési és munkavédelmi intézkedések megtételére vonatkozó kötelezettségét elmulasztotta 
[1992. évi XXII. törvény 102. § (2)-(3) bekezdés, 174. § (3) bekezdés]. 
EBH2006. 1531   Érvénytelen szerződés alapján az alperest a szerződésből eredő kötelezettségek nem terhelik, így a 
teljesítéssel nem eshet késedelembe, ezért erre alapítottan a felperes kártérítést nem követelhet. A felperesnek ezért 
nincs olyan követelése, amely elévülhetne [1959. évi IV. törvény 217. § (1) és (2) bek., 312. § (1) bek., 324. §]. 
EBH2006. 1525   I. Ha a felperes a választottbírósághoz benyújtott keresetében állította, hogy közöttük 
választottbírósági szerződés jött létre, az alperes pedig az első válasziratában ezt nem tagadta, az alperes utóbb a 
választottbírósági közbenső ítélet érvénytelenségi okaként nem hivatkozhat arra, hogy közöttük választottbírósági 
szerződés nem jött létre [1994. évi LXXI. törvény 5. § (4) bek., 6. §, 55. § (1) bek. d) pontja]. 
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EBH2006. 1518   A szövetkezeti üzletrészre vonatkozó adásvételi szerződésben eladóként megjelölt gazdálkodó 
szervezet az értékesítést bizományosként is végezheti [1959. évi IV. törvény 474. § (1) bek., 507. §]. 
EBH2006. 1507   A közhitelesség elvének folyamatos biztosítása érdekében a földhivataltól elvárható, hogy olyan 
adatkezelési rendszert működtessen, amely biztosítja a közhiteles adatok biztonságos kezelését és kizárja az 
illetéktelen módosítás lehetőségét. 
EBH2006. 1433   Az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn, amennyiben a 
közösségi jog értelmezésére vonatkozó kérdés lényegében megegyezik egy hasonló esetben előzetes döntéshozatal 
tárgyát képező és az Európai Bíróság által már megválaszolt kérdéssel (EK-Szerződés 234. cikk; Európai Bíróság 
238/81. sz.; 1952. évi III. törvény 249/A. §). 
EBH2006. 1428   A gazdasági társaság bejegyzése előtt megkötött szindikátusi szerződés jogellenes felmondása miatt 
érvényesített kártérítési követelés elbírálásánál azt is figyelembe kell venni, hogy a társaság tagjai - a 
cégnyilvántartási bejegyzés megtagadása esetén - kötelesek a tevékenységüket megszüntetni, ezért a társaság 
működéséhez kötődő szindikátusi szerződés teljesítése lehetetlenül [1988. évi VI. törvény 26. §; 1959. évi IV. törvény 
312. §]. 
EBH2006. 1425   Ha az adóhatóság a jogtalanul visszaigényelt áfa miatt a gazdálkodó szervezetet az adótartozás 
megfizetésére kötelezte, a károsodás nem a jogerős határozat meghozatalakor következik be, hanem amikor az 
adótartozást legalább részben megfizette. A gazdálkodó szervezet károsodás hiányában a jogtalanul eljáró 
ügyvezetőjével szemben kártérítési igényt nem érvényesíthet [1959. évi IV. törvény 339. § (1) bek., 355. § (4) bek.]. 
EBH2006. 1424   I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével szemben - hatósági jogkörben hozott határozatai 
miatt - kártérítési igény csak akkor érvényesíthető, ha a felügyelet határozata törvénysértő, és a kárt közvetlenül ez 
idézte elő. Az értékpapír forgalmazó bizományosi tevékenységének meghatározott időre történő felfüggesztése nem 
a bizományos által kötött szerződés lehetetlenülését csupán a kötelezett késedelmét okozza, ezért a Felügyelet 
kártérítési felelőssége csak a késedelem miatt bekövetkezett kárért állapítható meg [1996. évi CXIV. törvény 4. §; 
1959. évi IV. törvény 298. §, 313. §, 349. §]. 
EBH2006. 1421   I. A hitelintézet képviselőjének kell tekinteni az ügyintézés helyén dolgozó alkalmazottat, ezért az 
adós eleget tesz az óvadék-kiegészítési kötelezettségének, ha a készpénzt, illetve az értékpapírok transzferálására 
vonatkozó megbízást az alkalmazottnak átadja [1959. évi IV. törvény 219. § (2) bek., 220. § (1) bek.]. 
EBH2006. 1420   A kártalanítási számla kezelőjének helytállási kötelezettsége nem függ a gépjármű forgalmi 
engedéllyel, rendszámmal ellátottságától [58/1991. (IV. 13.) Korm. rendelet 7. § és 9. §]. 
EBH2006. 1419   I. A kórház kártérítési felelősséggel tartozik, ha alkalmazott orvosa nem intézkedik arról, hogy a 
magas kockázattal járó ikerterhes anyát magasabb ellátási szintet biztosító egészségügyi intézménybe utalja, holott 
tudja, hogy nála a kockázatos szülés személyi és tárgyi feltételei hiányoznak, és az újszülöttek károsodása ezzel a 
mulasztással okozati összefüggésbe hozható [1972. évi II. törvény 77. § (3) és (4) bek.]. 
EBH2006. 1415   Jogszabálysértő az a közbenső ítélet, amelynek rendelkező része pontatlan, és abból nem 
állapítható meg, hogy kinek a joga fennállásának megállapításáról rendelkezett (1952. évi III. törvény 213. §, 215. §). 
EBH2006. 1414   A jogerős ítélet megalapozatlanságát is eredményező lényeges eljárási szabálysértés, ha a korábbi 
hatályon kívül helyező végzésben foglalt utasítást a bíróság az újabb eljárásban nem veszi figyelembe és az előírt 
bizonyításkiegészítést mellőzi (1952. évi III. törvény 206. §). 
EBH2006. 1406   I. A kártérítési felelősség szempontjából az alkalmazottal azonos megítélés alá eső megbízott által a 
megbízás keretének túllépésével okozott károkért a megbízó felel (1959. évi IV. törvény 348. §, 350. §). 
EBH2006. 1405   A nem vagyoni kártérítés összegének az elbíráláskori értékviszonyok alapulvételével való 
megállapítására nem ad alapot önmagában az, hogy a keresetindítás az elévülési idő végéhez közeli időben történt 
(1959. évi IV. törvény 301. §, 355. §, 360. §). 
EBH2006. 1399   I. A mobilhálózat kiépítése érdekében létesített antennatorony által a szomszédos ingatlanokban 
okozott kár elbírálására a szomszédjog általános szabálya és a szerződésen kívüli kártérítés szabályai az irányadóak. 
EBH2006. 1398   A személyhez fűződő jogában megsértett személy elégtételadás keretében erkölcsi jóvátételt 
igényelhet. Az elégtételadás jelentéstartalma nem terjed ki a nem vagyoni kártérítésre. Nem vagyoni kár 
megállapítására az utaló szabály szerint a kártérítési felelősség általános szabályai alapján kerülhet sor (1959. évi IV. 
törvény 84. §). 
EBH2006. 1397   A történész szakembernek egy történelmi eseménnyel kapcsolatban tartott rendezvényről alkotott 
véleménye - annak érték- és valóságtartalmától függetlenül - személyiségvédelmet nem alapoz meg. Történelmi, 
társadalmi, politikai vita eldöntése nem feladata a bíróságnak (1959. évi IV. törvény 75. §, 78. §). 
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EBH2006. 1396   Terhelt távollétében történt határozathozatal csak akkor képez perújítási okot, ha az alapügyben az 
ítéletet a XXIV. Fejezet alapján a terhelt távollétében tartott tárgyaláson hozták. 
BH2006. 417   A törvényben a munkáltató számára előírt munkaszerződés - módosítási kötelezettség - 
megszegése a munkavállaló rendkívüli felmondása jogszerű indokául szolgálhat [1992. évi XXII. törvény 96. § (1) 
bekezdés a) pont, az ügyben irányadó 76/C. § (4) bekezdés]. 
BH2006. 414   Az elévülési idő eltelte után a követelés érvényesítésére irányuló írásbeli felszólításnak nincs 
jelentősége, az elévülés megszakítása fogalmilag kizárt (1992. évi XXII. törvény 11. §). 
BH2006. 412   Ha az elsőfokú bíróság az érvényesített követelésben - engedményezés folytán - történt anyagi jogi 
jogutódlásra tekintettel a perbeli jogutódlást jogerős végzéssel megállapította, a másodfokú bíróság az ítélet elleni 
fellebbezés elbírálása során nem állapíthatja meg, hogy az engedményezés a perbeli követelésre nem vonatkozott, 
ezért a jogutódként fellépő felperesnek nincs perbeli legitimációja [1959. évi IV. törvény 328. §; 1952. évi III. törvény 
61. §, 65. §, 254. § (1) bek.]. 
BH2006. 410   I. Hibásan teljesíti az importőr a kenőolaj forgalmazására kötött szerződést, ha nem szerzi be a 
veszélyes anyagok forgalmazásához szükséges országos engedélyt, és a termék csomagolásához tartozó címke nem 
felel meg a jogszabályi előírásoknak [1959. évi IV. törvény 305. §; 233/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bek., 2. 
§ (6) bek., 11. §, 15. § (3) bek.]. 
BH2006. 404   Az olvasni nem tudó fél által kötött adásvételi szerződés alaki okból érvénytelen, ha magából az 
okiratból nem tűnik ki, hogy annak tartalmát a tanúk egyike vagy az azt hitelesítő személy megmagyarázta (1952. évi 
III. törvény 196. §). 
BH2006. 400   A kórház kártérítési felelősség alóli mentesülését nem eredményezi önmagában az, hogy - 
meghatározott vizsgálat elvégzésének hiányával - szakmai szabályt nem sértett. Ha az orvosai a tőlük elvárható 
legnagyobb gondosságot elmulasztják a beteg vizsgálata során, a kórház kártérítő felelőssége megállapítható (1959. 
évi IV. törvény 339. § és 348. §; 1997. évi CLIV. törvény 77. §, 119. §, 129. §). 
BH2006. 397   Az alkotmányos jog alapján gyakorolt véleménynyilvánítás nem sért személyhez fűződő jogot. A 
politikai párt a parlamenti képviselőcsoportja azon tevékenységéért, amellyel az Országgyűlés hatáskörébe tartozó 
ügyben dönt, polgári jogi felelősséggel nem tartozik (1959. évi IV. törvény 75. §, 76. § és 78. §). 
BH2006. 373   Ha a munkáltató az 1992. évi XXII. törvény 102. § (2) bekezdésében írt kötelezettségét 
elmulasztotta, nem hivatkozhat eredménnyel arra, hogy a munkavállalónak magának kellett volna a gép biztonságos 
munkafeltételeiről gondoskodni [1992. évi XXII. törvény 174. § (3) bekezdés]. 
BH2006. 366   A lakásfenntartó szövetkezet küldöttgyűlése csak olyan kérdésekben hozhat határozatot, amelyekre 
jogszabály vagy az alapszabálya feljogosítja. Ennek hiányában az a küldöttgyűlési határozat, amely a küldöttgyűlés 
összehívásáról rendelkezik, törvénysértő [1992. évi I. tv. 21. §]. 
BH2006. 363   Ha az adóhatóság a jogtalanul visszaigényelt áfa miatt a gazdálkodó szervezetet az adótartozás 
megfizetésére kötelezte, a károsodás nem a jogerős határozat meghozatalakor következik be, hanem amikor az 
adótartozást legalább részben megfizette. A gazdálkodó szervezet károsodás hiányában a jogtalanul eljáró 
ügyvezetőjével szemben kártérítési igényt nem érvényesíthet [1959. évi IV. törvény 339. § (1) bek., 355. § (4) bek.]. 
BH2006. 360   I. A kórház kártérítési felelősséggel tartozik, ha alkalmazott orvosa nem intézkedik arról, hogy a 
magas kockázattal járó ikerterhes anyát magasabb ellátási szintet biztosító egészségügyi intézménybe utalja, holott 
tudja, hogy nála a kockázatos szülés személyi és tárgyi feltételei hiányoznak, és az újszülöttek károsodása ezzel a 
mulasztással okozati összefüggésbe hozható [1972. évi II. törvény 77. § (3) és (4) bek.]. 
BH2006. 357   I. Harmadik személy érdekében kötött szerződésnek minősül az a szerződés, amelyben a házastársi 
közös vagyon megosztása során az egyik házastárs arra vállal kötelezettséget, hogy a közös kiskorú gyermek részére 
a másik házastárs haszonélvezeti jogával terhelt lakást vásárol. 
BH2006. 349   A zár alá vétel elrendelésének előfeltétele, hogy a terhelt rendelkezzen felderített, meghatározott 
vagyonnal. Ha a zár alá vételt vagyonnal nem rendelkező terhelttel szemben rendelték el, a kényszerintézkedést - 
kifejezett előírás hiányában is - meg kell szüntetni (1998. évi XIX. törvény 159. §). 
BH2006. 345   A bánatpénz kártalanításra szolgál, így átvétele áfafizetési kötelezettséggel jár (1992. évi LXXIV. tv. 
8. §, 13. §, 1959. évi IV. tv. 320. §). 
BH2006. 337   Az átalány-kártérítés mértékét a törvény és a kialakult bírói gyakorlat értelmében elsősorban a 
jogsértés súlyossága határozza meg [1992. évi XXII. törvény 100. § (4) bekezdés]. 
BH2006. 336   Kárnak minősül, ha a munkavállaló tévedésbe ejtése (bűncselekménye) miatt a munkáltató a be 
nem fizetett összeget megfizetettnek tekinti (1952. évi III. törvény 4. §; 1992. évi XXII. törvény 168. §). 
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BH2006. 331   I. A hitelintézet képviselőjének kell tekinteni az ügyintézés helyén dolgozó alkalmazottat, ezért az 
adós eleget tesz az óvadék-kiegészítési kötelezettségének, ha a készpénzt, illetve az értékpapírok transzferálására 
vonatkozó megbízást az alkalmazottnak átadja [1959. évi IV. törvény 219. § (2) bek., 220. § (1) bek.]. 
BH2006. 325   Lényeges eljárási szabálysértés és a jogerős ítélet megalapozatlanságát eredményezi, ha a korábbi 
hatályon kívül helyező végzésben foglalt utasítást a bíróság az újabb eljárásban nem veszi figyelembe és az előírt 
bizonyításkiegészítést mellőzi [1959. évi IV. törvény 339. §; 1952. évi III. törvény 206. §]. 
BH2006. 323   Az 1996. évi LV. törvény 81. § (5) bekezdésében meghatározott jogvesztő határidőt az egyezséget 
vagy az egyezség hiányát tartalmazó jegyzőkönyv kézhezvételétől és nem a kárbecslést tartalmazó jegyzőkönyv 
kézhezvételétől kell számítani [1996. évi LV. tv. 81. § (5) bek.]. 
BH2006. 321   A megbízó korlátlan utasítási joga a megbízott tevékenységének ellátására vonatkozik. A megbízási 
szerződés egyéb kikötéseit, így a díjazásra vonatkozó megállapodást egyedi utasítással nem módosíthatja (1959. évi 
IV. törvény 318. § és 474. §). 
BH2006. 320   A megrendelő fizetési késedelme általában nem alkalmas a vállalkozó késedelmes teljesítésének 
kimentésére, amennyiben a megrendelő a részteljesítéssel kapcsolatos fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz 
eleget, ez a vállalkozó késedelmes teljesítése tekintetében - jogosulti késedelemként, illetőleg akadályoztatásként - 
csak abban az esetben vehető figyelembe, ha felek a szerződésben azt kikötötték [1959. évi IV. törvény 397. §, 318. §, 
340. § és 355. §]. 
BH2006. 319   Az úgynevezett idegenhibás gépjármű károsodásnál a károkozó biztosítója és a károsult közti 
egyezség megtámadása - a szolgáltatás-ellenszolgáltatás közti feltűnően nagy értékkülönbözet címén - eleve nem 
zárható ki [1959. évi IV. törvény 198. §, 201. §, és 240. §; 171/2000. (X. 13.) Korm. r. 2. §]. 
BH2006. 318   A személyhez fűződő jogában megsértett személy elégtételadás keretében erkölcsi jóvátételt 
igényelhet. Az elégtételadás jelentéstartalma nem terjed ki a nem vagyoni kártérítésre. Nem vagyoni kár 
megállapítására a kártérítési felelősség általános szabályai alapján kerülhet sor (1959. évi IV. törvény 84. §). 
BH2006. 299   Az elévülés nyugvásának vizsgálatánál - a tudomásszerzés időpontja tekintetében - irányadó a fél 
gondos, körültekintő magatartása [1967. évi II. törvény 5. § (2) bekezdés, illetve 1992. évi XXII. törvény 11. § (3) 
bekezdés]. 
BH2006. 288   A fogyasztóvédelemről szóló törvény azon rendelkezéséből, hogy az áru importálója gyártónak 
minősül, önmagában még nem következik, hogy a kártérítési felelőssége e felelősség feltételeinek fennállása nélkül 
megállapítható (1959. évi IV. törvény 339. §; 1997. évi CLV. tv. 1. § és 2. §). 
BH2006. 266   A kártérítés iránti követelés elévülése minden esetben a követelés esedékességekor megkezdődik, 
ha a károsult a károkozásról később szerez tudomást, az elévülés nyugvásáról szóló rendelkezés irányadó [1992. évi 
XXII. törvény 11. § (3) bekezdés; az ügyben irányadó 1967. évi II. törvény 5. § (2) bekezdés]. 
BH2006. 264   I. A munkavállaló jogszerű rendkívüli felmondása jogkövetkezményeként a munkáltató 
szankcióként a törvényben meghatározott időtartamra járó átlagkeresetet köteles megfizetni, a marasztalás 
megállapításánál a felmentési időre vonatkozó szabály nem alkalmazható [1992. évi XXII. törvény 96. § (7) bekezdés, 
93. § (1) bekezdés]. 
BH2006. 263   I. A munkaszerződés szerinti munkakörben történő foglalkoztatás lehetőségének megszűnésekor a 
munkáltatónak az új munkakörre vonatkozó ajánlata megtételénél jóhiszeműen és tisztességesen kell eljárnia [1992. 
évi XXII. törvény 3. § (1) bekezdés]. 
BH2006. 256   I. A szerződés közös megegyezéssel akkor szűnik meg, ha a felek erre vonatkozóan - akár ráutaló 
magatartással kifejezett - egybehangzó nyilatkozatot tesznek (1959. évi IV. törvény 319. §). 
BH2006. 253   A kártalanítási számla kezelőjének helytállási kötelezettsége nem függ attól, hogy a gépjármű 
forgalmi engedéllyel, rendszámmal ellátott-e [58/1991. (IV. 13.) Korm. r. 7. § és 9. §]. 
BH2006. 247   A biztosító teljesítése nem kárkötelmen, hanem szerződéses kötelmen alapul, ezért nem érvényesül 
a teljes kártérítés elve (1959. évi IV. törvény 200. §, 536. §, 567. §). 
BH2006. 225   A keresetpótló járadék kiszámításánál a károsult rokkantsági nyugdíját bruttósítva kell figyelembe 
venni (1995. évi CXVII. törvény 4. §). 
BH2006. 223   A gazdasági társaság bejegyzése előtt megkötött szindikátusi szerződés jogellenes felmondása miatt 
érvényesített kártérítési követelés elbírálásánál azt is figyelembe kell venni, hogy a társaság tagjai - a 
cégnyilvántartási bejegyzés megtagadása esetén - kötelesek a tevékenységüket megszüntetni, ezért a társaság 
működéséhez kötődő szindikátusi szerződés teljesítése lehetetlenül (1988. évi VI. tv. 26. §; 1959. évi IV. törvény 312. 
§). 
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BH2006. 220   Elévülési kifogás esetén a bíróságnak először abban a kérdésben kell döntenie, hogy a perbeli 
követetés elévült-e. Az elévült követetés bírósági úton nem érvényesíthető, ezért a bíróság a keresetet érdemben 
nem bírálhatja el [1959. évi IV. törvény 324. § (1) bek., 325. § (1) bek.]. 
BH2006. 218   I. A felperes a választottbírósági ítélet érvénytelenítésének okaként nem hivatkozhat a 
választottbírósági tanács összetételét érintő eljárási szabálysértésre akkor, ha az eljárás során bejelentette, hogy a 
választottbíróság összetételével kapcsolatban kifogása nincsen [1994. évi LXXI. tv. 6. §, 55. § (1) bek. c), e) pont; 
Választottbírósági Eljárási Szabályzat 16. §]. 
BH2006. 216   Az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn, ha a közösségi jog 
értelmezésére vonatkozó kérdés lényegében megegyezik egy hasonló esetben előzetes döntéshozatal tárgyát képező 
és az Európai Bíróság által már megválaszolt kérdéssel (EK-Szerződés 234. cikk; Európai Bíróság 238/81. sz.; 1952. 
évi III. törvény 249/A. §). 
BH2006. 211   I. A közhitelesség elvének folyamatos biztosítása érdekében a földhivataltól elvárható, hogy olyan 
adatkezelési rendszert működtessen, amely biztosítja a közhiteles adatok biztonságos kezelését és kizárja az 
illetéktelen módosítás lehetőségét. Kirívóan súlyos jogellenes magatartás a földhivatal részéről az, ha a tulajdonjogot 
a bejegyzés alapjául szolgáló okirat - adott esetben a bíróság által jóváhagyott perbeli egyezség - nélkül jegyzi be. 
BH2006. 210   A történész szakembernek egy történelmi eseménnyel kapcsolatban tartott rendezvényről alkotott 
véleménye - annak érték- és valóságtartalmától függetlenül - személyiségvédelmet nem alapoz meg. Történelmi, 
társadalmi, politikai vita eldöntése nem feladata a bíróságnak (1959. évi IV. törvény 75. §, 78. §). 
BH2006. 204   Bánatpénz átvétele áfa-fizetési kötelezettséggel jár (1992. évi LXXIV. tv. 8. §, 13. §; 1959. évi IV. tv. 
320. §). 
BH2006. 196   A Honvédség mint munkáltató kártérítési felelőssége körében a jogi képviseletre vonatkozó 
különös szabály nem alkalmazható [Hszt. 7. § (3) bek., 158. § (5) bek.]. 
BH2006. 195   A háziorvosi ellátás finanszírozását végző Országos Egészségbiztosítási Pénztár a szerződésben írt 
praxispénz megállapításakor - a degresszió-mentesség feltételeinek fennállása kérdésében - az ÁNTSZ igazolásával 
ellentétes álláspontot egyoldalúan nem foglalhat el [1995. évi LXXIII. tv. 9. § (1) bek.; 1996. évi LXIII. tv. 3. §; 
103/1995. (VIII. 25.) Korm. r. 7. § (3)-(4) bek.; 1959. évi IV. törvény 4. § (1) bek.]. 
BH2006. 193   A bérleti szerződés megkötésére irányuló előszerződés alapján a bérbe adandó ingatlanba 
engedéllyel beruházó fél kiadása megtérítését - az előszerződés meghiúsulása esetén - a jogalap nélküli gazdagodás 
szabályai szerint kérheti (1959. évi IV. törvény 208. §, 361. §). 
BH2006. 184   I. A mobilhálózat kiépítése érdekében létesített antennatorony által a szomszédos ingatlanokban 
okozott kár elbírálására a szomszédjog általános szabálya és a szerződésen kívüli kártérítés szabályai az irányadóak. 
BH2006. 165   A felek által nem vitatott tényállást a felülvizsgálati eljárásban irányadónak kell tekinteni [1952. évi 
III. törvény 275. § (2) bek.]. 
BH2006. 164   A mecseki bányászatban munkát végzők keresetkiegészítésére vonatkozó jogszabályt nem lehet 
általában a bányászatban foglalkoztatókra és a bányamunkásokra alkalmazni [6/1994. (II. 8.) IKM-PM-NM együttes 
rendelet 1. §]. 
BH2006. 156   Jogszabálysértő az a közbenső ítélet, amelynek rendelkező része pontatlan, és abból nem 
állapítható meg, hogy kinek a joga fennállásának megállapításáról rendelkezett (1952. évi III. törvény 213. §, 215. §). 
BH2006. 155   A természetben okozott kár megtérítése iránt indított perben az ügyész keresetindítási jogának 
terjedelme; a jogellenes magatartás akkor alapozza meg a speciális kártérítési felelősséget, ha az közvetlenül a védett 
természeti értéket károsítja (1996. évi LIII. tv. 4. §, 60. §, 81. §-ai). 
BH2006. 153   Nem ütközik a felek szerződési szabadságába a biztosítási szerződésnek az a kikötése, amely szerint 
a biztosító általános forgalmi adóval növelt javítási költséget csak az adó befizetését tanúsító számla alapján térít 
[1959. évi IV. törvény 200. § (1) bek., 567. § (1) bek.; 1992. évi LXXIV. tv. 3. §, 4. §, 43. §]. 
BH2006. 149   Nem kifogásolható a mentőszolgálat orvosának az eljárása, ha a balesetben agysérülést szenvedett 
beteget közvetlenül a CT-vizsgálat elvégzésére kijelölt gyógyintézménybe szállítja, ha az akkor ügyeletes 
intézményben ilyen készülék nem működik (1959. évi IV. törvény 339. §; 1972. évi II. tv. 43. §). 
BH2006. 148   A bankfiók nem veszélyes üzem, ezért a kártérítési felelősségének elbírálásakor a fokozott 
veszéllyel járó tevékenység folytatójára irányadó felelősségi szabály nem alkalmazható (1959. évi IV. törvény 339. §, 
345. §). 
BH2006. 127   Ha a bíróság a fegyelmi határozatot jogellenesség miatt hatályon kívül helyezte, egy másik perben 
eljáró bíróság nem vizsgálhatja, hogy a munkavállalóval szemben alapos okkal indult-e fegyelmi eljárás, és egyébként 
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a terhére rótt magatartásokat az 1992. évi XXXIII. törvény szabályai szerint miként lehet értékelni [1952. évi III. 
törvény 229. § (1) bekezdés]. 
BH2006. 125   Az elévülés nyugvása mindaddig fennáll, ameddig a károsult nem szerez teljes körűen tudomást 
azokról a tényekről, amelyek ismerete nélkül az igényét nem érvényesítheti [1992. évi XXII. törvény 11. § (3) 
bekezdés]. 
BH2006. 124   A munkáltatónak a munkajogi szabályokon alapuló objektív kártérítési felelőssége a büntetőügyben 
meghozott nem jogerős felmentő ítélet ellenére is fennállhat [1992. évi XXII. törvény 102. § (2) bekezdés, 174. § (1) 
bekezdés]. 
BH2006. 122   I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével szemben - hatósági jogkörben hozott határozatai 
miatt - kártérítési igény csak akkor érvényesíthető, ha a Felügyelet határozata törvénysértő, és a kárt közvetlenül ez 
idézte elő. Az értékpapír-forgalmazó bizományosi tevékenységének meghatározott időre történő felfüggesztése nem 
a bizományos által kötött szerződés lehetetlenülését, csupán a kötelezett késedelmét okozza, ezért a Felügyelet 
kártérítési felelőssége csak a késedelem miatt bekövetkezett kárért állapítható meg [1996. évi CXIV. tv. 4. §; 1959. évi 
IV. törvény 313. §, 298. §, 349. §]. 
BH2006. 111   Az idegen pénznemben fizetendő kártérítés - mint tőketartozás - után a kamat is ebben a 
pénznemben jár, mértékét a teljesítés helyén fizetendő kamat határozza meg [1959. évi IV. törvény 231. § (2) bek., 
292. § (1) bek., 301. §]. 
BH2006. 96   Ha a természetes megbetegedés és az üzemi baleset miatti állapotromlás együttesen eredményez 
károsodást, a munkáltató kártérítési felelőssége a balesettel összefüggésben álló mértékig áll fenn. A nem vagyoni 
kártérítés tekintetében az ítélkezési gyakorlat nem alkalmaz kármegosztást, hanem az eset összes körülményének 
mérlegelésével állapítja meg a nem vagyoni hátrány kompenzálására alkalmas összeget [1992. évi XXII. törvény 174. 
§ (1) bekezdés; MK 30. számú állásfoglalás]. 
BH2006. 94   A baleseti és egészségkárosodási járadékot ténylegesen elért jövedelemként kell figyelembe venni 
[1992. évi XXII. törvény 182. § b) pont; 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet 24/A. §]. 
BH2006. 90   A bankszámla tulajdonosának elhalálozása esetére csak írásban jelölhető ki érvényesen a számla 
kedvezményezettje. Az egyoldalú nyilatkozat egyszerű magánokiratba foglalva is érvényes [1959. évi IV. törvény 
533. § (1) bek., 535. § (2) bek.; 1989. évi 2. tvr. 10. §]. 
BH2006. 66   A munkavállaló rendkívüli felmondásakor a munkaviszony megszüntetése valamennyi esetére 
előírt kötelezettségek teljesítése (pl. munkakör átadása, járandóságok megfizetése) nem ad alapot a munkaviszony 
közös megegyezéssel való megszüntetésének megállapítására [1992. évi XXII. törvény 97. §, 87. § (1) bekezdés a) 
pont, 87. § (2) bekezdés]. 
BH2006. 65   Nem fizikai munkakörben foglalkoztatott munkavállalót a fizikai munkakörre vonatkozó 
munkaszerződés-módosítás alapján a munkavégzés megkezdése előtt kell a munkáltatónak alkalmassági orvosi 
vizsgálatra küldeni [1992. évi XXII. törvény 102. § (2) bekezdés; 1993. évi XCIII. törvény 2. § (2) bekezdés]. 
BH2006. 64   Rendkívüli felmondást megalapozó kötelezettségszegésnek minősül, ha a munkavállaló egy 
munkatársa számítógépét saját céljára használja; a munkáltatói jogkör gyakorlójával szemben több esetben sértő, 
gúnyos hangnemet használ; illetve a munkáltató gazdasági érdekét sértő tájékoztatást ad [1992. évi XXII. törvény 
103. § (1) bekezdés b), c) pont, 96. § (1) bekezdés a) pont]. 
BH2006. 57   Jogellenesen jár el a hitelintézet, ha nem ellenőrzi, hogy az azonnali beszedési megbízással 
érvényesített összeg megfelel-e az ítéletben szereplő marasztalásnak, a határozat végrehajtható-e és a beszedési 
megbízást az ítéletben szereplő jogosult vagy annak igazolt képviselője nyújtotta-e be [1959. évi IV. törvény 318. § 
(1) bek., 339. § (1) bek., 529. § (1) bek.; 1994. évi LIII. törvény 6. § (2) bek.; 9/2001. (MK 147.) MNB rend. 19-23. §]. 
BH2006. 55   Az 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott, fokozott gondossági mérce olyan személlyel szemben 
alkalmazható, aki az egészségügyi szolgáltatás nyújtására a törvény értelmében jogosult (1997. évi CLIV. tv. 77. §, 
110. §). 
BH2006. 49   A gépjárművezető kártérítési felelőssége felróható magatartás hiányában is megállapítható, ha az 
objektíve elhárítható károkozást szabálytalan vezetési manőverrel maga idézi elő (1959. évi IV. törvény 346. §). 
BH2006. 48   A Kártalanítási Számla kezelője a károsult követelésének kielégítésével kapcsolatban felmerült 
összes ráfordítása és költsége megtérítését követelheti az érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel nem 
rendelkező károkozótól [1959. évi IV. törvény 217. §, 218. §, 234. §, 537. §; 171/2000. (X. 13.) Korm. r. 9. §, 10. §]. 
BH2006. 27   A rehabilitációs munkakörre fennállt munkaviszony megszüntetése, a munkahelyi baleset miatt 
csökkent munkaképességű munkavállaló elhelyezkedési nehézségei a nem vagyoni kártérítési igényt 
megalapozhatják [1992. évi XXII. törvény 177. § (2) bekezdés]. 
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BH2006. 24   Visszterhes szerződés nem orvosolható érvénytelensége esetén a szerződéskötést megelőző helyzet 
nem állítható vissza, ha az érvénytelen szerződés megkötését követően bekövetkezett gazdasági változások miatt a 
szolgáltatás és ellenszolgáltatás közötti egyensúly oly mértékben megbomlik, hogy a teljesített szolgáltatások 
visszatérítése kirívó értékaránytalansággal járna [1959. évi IV. törvény 237. § (2) bek.; 1/2005. PJE határozat]. 
BH2006. 23   Ha a bankkártyát elfogadó kereskedő megszegi a kibocsátó hitelintézettel kötött fizetőkártya-
elfogadási szerződést, felelősséggel tartozik a mulasztásával a kártyabirtokosnak okozott kárért (1959. évi IV. 
törvény 339. §; 1952. évi III. törvény 164. §). 
BH2006. 15   A közbenső ítélethez anyagi jogerő fűződik ezért az azt követő eljárásban a jog fennálltának 
elbírálására nem lehet visszatérni, hanem csak a kártérítés összegét lehet vizsgálni (1952. évi III. törvény 229. §). 
BH2006. 11   A biztosító kártérítési felelőssége megbízottja magatartásáért, aki szabályos szerződéskötést 
színlelve az átvett első díjrészletet eltulajdonítja (1959. évi IV. törvény 348. §, 350. §; 1960. évi 11. tvr. 69. §). 
BH2006. 10   Az autópálya üzemeltetője kártérítési felelősséggel tartozik az ott bekövetkezett balesettel okozati 
összefüggésben felmerült károkért, ha nem biztosítja a működtetésével szükségszerűen együtt járó baleseti 
helyzetekben a megfelelő védelmet - Az autópálya üzemeltetése, kezelése nem fokozott veszéllyel járó tevékenység 
(1959. évi IV. törvény 339. §, 345. §; 1988. évi I. tv. 34. §, 35. §). 
AEÉ 2006/8.   a bánatpénz - tartalmát tekintve - az általános forgalmi adó hatálya alá tartozó szolgáltatásnyújtás 
ellenértékének minősül, ezért azt általános forgalmi adó terheli 
EBH2005. 1340   Ha a két gazdasági társaság egyesülésével járó átszervezéssel indokolt felmondás közlése az 
átszervezési folyamatot elindító döntést követően történt, a felmondási indok valósága szempontjából nem lehet 
jelentőséget tulajdonítani annak, hogy e folyamatot cégjogilag lezáró cégbírósági változás-bejegyzésre mikor került 
sor [1992. évi XXII. törvény 89. § (2) bek.]. 
EBH2005. 1339   Határozott idejű munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményeit a bíróságnak a 
kereseti kérelem alapján kell elbírálnia, attól nem térhet el abból az okból sem, hogy megítélése szerint mi 
kedvezőbb a munkavállalóra [1992. évi XXII. törvény 88. § (2) bek., 100. § (4) és (6) bek.; 1952. évi III. törvény 215. 
§]. 
EBH2005. 1332   Visszterhes szerződés nem orvosolható érvénytelensége esetén a szerződéskötést megelőző helyzet 
nem állítható vissza, ha az érvénytelen szerződés megkötését követően bekövetkezett gazdasági változások miatt a 
szolgáltatás és ellenszolgáltatás közötti egyensúly oly mértékben megbomlott, hogy a teljesített szolgáltatások 
visszatérítése kirívó értékaránytalansággal járna [1959. évi IV. törvény 237. § (2) bek.; 1/2005. Polgári jogegységi 
határozat]. 
EBH2005. 1331   Ha a bankkártyát elfogadó kereskedő megszegi a kibocsátó hitelintézettel kötött fizető-kártya 
elfogadási szerződést, felelősséggel tartozik a mulasztásával a kártyabirtokosnak okozott kárért (1959. évi IV. 
törvény 339. §; 1952. évi III. törvény 164. §). 
EBH2005. 1328   Jogellenesen jár el a hitelintézet, ha nem ellenőrzi, hogy az azonnali beszedési megbízással 
érvényesített összeg megfelel-e az ítéletben szereplő marasztalásnak, a határozat végrehajtható-e és a beszedési 
megbízást az ítéletben szereplő jogosult vagy annak igazolt képviselője nyújtotta-e be [1959. évi IV. törvény 318. § 
(1) bek., 339. § (1) bek., 529. § (1) bek.; 1994. évi LIII. törvény 6. § (2) bek.; 9/2001. (MK 147.) MNB rendelkezés 19-
23. §]. 
EBH2005. 1307   Ha a tervező az általa tervezett épület kivitelezésében alvállalkozóként részt vesz, a kivitelezés 
során a megrendelőnek szerződésen kívül okozott kár megtérítése alól nem mentesülhet arra figyelemmel, hogy a 
tervezés során jogszerűen járt el. Az a körülmény, hogy az alvállalkozó a szerződésszegés körében a 
generálkivitelezővel szemben felel, nem zárja ki a szerződésszegéssel okozott kár tekintetében a létesítmény 
megrendelőjével szemben a szerződésen kívüli kártérítési felelősségét (1959. évi IV. törvény 339. §). 
EBH2005. 1304   Egyezséggel a felek nemcsak a kötelmi jogi, hanem bármilyen más - pl. dologi jogi, öröklési jogi, 
kártérítési - viszonyaikat rendezhetik. Semmis szerződés esetén a megtámadási jogról történő lemondásnak nincs 
jelentősége (1959. évi IV. törvény 240. §, 202. §, 201. §, 234. §, 236. §). 
EBH2005. 1248   A közszolgálati jogviszonnyal összefüggő kérdésben az érdekegyeztetés során kötött megállapodás 
nem minősül közszolgálati jogviszonyra vonatkozó szabálynak (1992. évi XXIII. törvény 65/B. §). 
EBH2005. 1225   Ha a tulajdonos érvénytelen szerződéssel a kölcsöntartozása visszafizetésének biztosítékaként 
ruházta át az ingatlanát, az eredeti állapot helyreállítása során az ingatlant, vagy ha azt továbbértékesítették, annak 
megfelelő pénzbeli egyenértéket kell visszakapnia. Egyidejűleg visszatérítendő pénzszolgáltatás hiányában a dolog 
és a pénzszolgáltatás egyensúlyának a felbomlásáról nem lehet szó [Ptk. 237. § (1) bek.; PK 32. szám, 1/2005. Polgári 
jogegységi határozat]. 
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EBH2005. 1220   A pályáztatás szabályainak a kiíró részéről való megsértése nem alapozza meg a pályázónak a 
szerződés megkötésének elmaradásából származó, várható üzleti haszon elvesztése miatti kártérítési igényét. A 
pályázó a pályázat benyújtásával és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségei megtérítésére tarthat igényt 
[1996. évi LVII. törvény 7. §; 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bek., 355. § (4) bek.]. 
EBH2005. 1219   I. Ha a letevő adós a közraktári jegy zálogjegyét a hitelezőre forgatja és annak árujegyét kitöltetlen 
forgatmánnyal - óvadékul - a hitelezőnek átadja, a hitelező a közraktári jegy birtokában a közraktár és harmadik 
személyek irányában tulajdonosként rendelkezik a közraktári áruval, de az óvadéki szerződés alapján az adóssal el 
kell számolnia [1996. évi XLVIII. törvény 25. § (1) bek., 26. § (1) és (3) bek.; 1959. évi IV. törvény 270. §, 271. §]. 
EBH2005. 1209   A biztosítási szerződés olyan kikötése, amely szerint a biztosító általános forgalmi adóval növelt 
javítási költséget csak az adó befizetését tanúsító számla alapján téríti, a felek szerződési szabadsága körébe tartozik 
(1959. évi IV. törvény 567. §; 1992. évi LXXIV. törvény 3. §, 4. §, 43. §). 
EBH2005. 1208   A biztosító kártérítési felelőssége megbízottja magatartásáért, aki szabályos szerződéskötést 
színlelve az átvett első díjrészletet eltulajdonítja (1959. évi IV. törvény 348. §, 350. §; 1960. évi 11. törvényerejű 
rendelet 69. §). 
EBH2005. 1207   Az autópálya üzemeltetője kártérítési felelősséggel tartozik az ott bekövetkezett balesettel okozati 
összefüggésben felmerült károkért, ha nem biztosítja a működtetésével szükségszerűen együtt járó baleseti 
helyzetekben a megfelelő védelmet. Az autópálya üzemeltetése, kezelése nem fokozott veszéllyel járó tevékenység 
(1959. évi IV. törvény 339. §, 345. §; 1988. évi I. tv. 34. §, 35. §). 
EBH2005. 1206   A fogyatékossággal született gyermek saját jogon igényelhet kártérítést, ha a kórház 
alkalmazottainak hibás, vagy elmaradt tájékoztatása miatt a szülő nem élhetett a terhességmegszakítással 
kapcsolatban a jogszabály által biztosított jogával, és a gyermeknek ennek következményeként sérülnek az élethez, 
emberi méltósághoz, a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez fűződő alkotmányos jogai. A károsodás 
bekövetkeztének időpontja ez esetben a fogyatékos gyermek megszületésének időpontja (1959. évi IV. törvény 9. §, 
326. §, 339. §, 360. §). 
EBH2005. 1203   A közbenső ítélethez anyagi jogerő fűződik, ezért az azt követő eljárásban a jog fennállásának 
elbírálására nem lehet visszatérni, hanem csak a kártérítés összegét lehet vizsgálni (1952. évi III. törvény 229. §). 
BH2005. 443   A közvetett okozati kapcsolat önmagában nem zárja ki a munkáltató kártérítési felelősségének 
fennállását [1992. évi XXXIII. törvény 83. §; 1992. évi XXII. törvény 174. § (1) bekezdés]. 
BH2005. 440   A köztisztviselő részére a munkáltató a vezetői megbízás visszavonásakor a törvénynek megfelelő 
betöltetlen (üres) munkakört köteles felajánlani [1992. évi XXIII. törvénynek az ügyben irányadó 31. § (8) 
bekezdése]. 
BH2005. 430   A közigazgatási határozat végrehajtásának elmulasztása kártérítési felelősség alapjául szolgálhat 
(1959. évi IV. törvény 339. §, 349. §). 
BH2005. 429   A műtétet végző kórház kártérítési felelősséggel tartozik, ha az operáló orvos a beteg testében olyan 
tárgyat hagy bent, amelyet a műtétnél nem használt fel, és amelyet a tőle elvárható gondosság és körültekintés 
esetén elháríthatott volna (1959. évi IV. törvény 339. § és 348. §; 1972. évi II. tv. 43. §). 
BH2005. 426   A nyomozó hatóság az előtte folyamatban lévő büntetőeljárásról - a reá vonatkozó szabályok 
szerint - tájékoztathatja közvéleményt. Ha az eljárás ismeretlen tettes ellen folyik, meghatározott személy személyes 
adatainak, képmásának a bűncselekmény kapcsán történő közlése, a „bűncselekménnyel összefüggésbe hozható” 
személyként való megjelenítése azt a hamis látszatot kelti, hogy ezt a személyt a nyomozó hatóság a bűncselekmény 
elkövetésével gyanúsítja; ezzel személyhez fűződő jogát megsértik (1959. évi IV. törvény 75. §, 78. §). 
BH2005. 406   Ha a munkavállaló munkaszerződésében kikötött juttatásra az egyévi átlagkeresetnek megfelelő 
végkielégítésre irányuló igényét jogerős ítélet elutasította, ez az igény kárigényként nem érvényesíthető, és az ítélt 
dolog e jellegét hivatalból kell figyelembe venni [1952. évi III. törvény 229. § (1) bekezdés]. 
BH2005. 404   A baleset miatt szükségessé vált gépkocsi-használat esetében a gépkocsi cseréjére alapított 
kárigény felől az összes körülmény figyelembevételével kell dönteni, ideértve a személygépkocsi biztonságos 
vezetéséhez fűződő egyéni és közérdeket is. Kármegosztás nem alkalmazható amiatt, hogy a károsult részére 
biztosított személygépkocsit esetleg a hozzátartozói is használhatják (BH1988. 250.). A munkaviszony alapján és 
azon kívül elért jövedelmeket és azok veszteségét külön-külön kell vizsgálni [1992. évi XXII. törvény 177. §, 178. § 
(1) bekezdés, 179. § (1) bekezdés, 184. § (3) bekezdés; 1952. évi III. törvény 213. § (1) bekezdés]. 
BH2005. 400   Ha a tulajdonos érvénytelen szerződéssel a kölcsöntartozása visszafizetésének biztosítékaként 
ruházta át az ingatlanát, az eredeti állapot helyreállítása során az ingatlant, vagy ha azt továbbértékesítették, annak 
megfelelő pénzbeli egyenértéket kell visszakapnia. Egyidejűleg visszatérítendő pénzszolgáltatás hiányában a dolog 
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és a pénzszolgáltatás egyensúlyának a felbomlásáról nem lehet szó [1959. évi IV. törvény 237. § (1) bek.; PK 32.; 
1/2005. PJE határozat]. 
BH2005. 394   A fogyatékossággal született gyermek saját jogon igényelhet kártérítést, ha a kórház 
alkalmazottainak hibás, vagy elmaradt tájékoztatása miatt a szülő nem élhetett a terhesség-megszakítással 
kapcsolatban a jogszabály által biztosított jogával, és a gyermeknek ennek következményeként sérülnek az élethez, 
emberi méltósághoz, a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez fűződő alkotmányos jogai. A károsodás 
bekövetkeztének időpontja ez esetben a fogyatékos gyermek megszületésének időpontja (1959. évi IV. törvény 9. §, 
326. §, 339. §, 360. §). 
BH2005. 370   Ha a körülmények alapján a munkavállalónak - kötelességszerű magatartás esetén - nyilvánvalóan 
fel kell ismernie cselekménye súlyosan szabálytalan voltát, az - egyszeri magatartás esetén is - feltűnő 
közömbösséggel elkövetettnek minősülhet [1992. évi XXII. törvény 96. § (1) bekezdés a) pont]. 
BH2005. 368   A munkáltató által munkaidőnek minősülő időben szervezett sportesemény, amelynek költségeit a 
munkáltató fedezte, a munkáltató működési körébe tartozónak minősül, összefüggésben áll a munkáltató 
tevékenységével [1992. évi XXII. törvény 174. § (2) bekezdés]. 
BH2005. 364   A pályáztatás szabályainak a kiíró részéről való megsértése nem alapozza meg a pályázónak a 
szerződés megkötésének elmaradásából származó, várható üzleti haszon elvesztése miatti kártérítési igényét. A 
pályázó a pályázat benyújtásával és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségei megtérítésére tarthat igényt 
[1996. évi LVII. tv. 7. §; 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bek., 355. § (4) bek.]. 
BH2005. 359   Nem teszi jóhiszeművé a jogalap nélküli birtokost, ha alaptalanul bízik abban, hogy a szerződés a 
dolog birtoklására feljogosítja. Ingatlanok jogalap nélküli birtoklása esetén a hasznok megtérítése használati díj 
fizetésével történhet (1959. évi IV. törvény 193. §, 195. §). 
BH2005. 354   A termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény alapján hibás teljesítés esetén a kártérítési 
felelősség vizsgálatának szempontjai [1993. évi X. tv. 1. § (4) bek. a) és b) pont]. 
BH2005. 351   Új forgalmi engedély kiadása iránti közigazgatási eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő 
értelmezése a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti felelősség körében [1959. évi IV. törvény 349. 
§; 35/2000 (XI. 30.) BM r. 1. §, 78. §]. 
BH2005. 348   A munkáltató alkalmazottja jövedelméről és egyéb juttatásairól az alkalmazott házastársának, mint 
a gyermektartásdíj érvényesítésére jogosult személynek csak azt követően adhat tájékoztatást, hogy a bíróság a 
tartásdíj letiltását elrendelte. Ezt megelőzően a tájékoztatás sérti az alkalmazott személyes adat védelméhez fűződő 
jogát [1959. évi IV. törvény 83. §, 4/1987. (VI. 14.) IM r. 17. §]. 
BH2005. 324   A felelősségbiztosítási szerződés alapján biztosítási eseménynek a biztosított szerződésen kívüli 
károkozása minősül. A biztosító csak akkor mentesül a fizetési kötelezettség alól, ha a biztosított a károsulttal kötött 
szerződés teljesítése közben okoz kárt. A szerződés teljesítése során harmadik személynek okozott kárért a 
felelősségbiztosítási szerződés alapján helyt kell állnia [1959. évi IV. törvény 559. § (1)-(2) bek., 1959. évi IV. törvény 
318. §, 339. §]. 
BH2005. 322   I. Ha az állami vállalatból átalakult részvénytársaság a nála maradt részvények értékesítésének 
jogát az állami vagyonkezelő szervezetnek átengedte, ez utóbbi kártérítési felelősséggel tartozik, amennyiben e 
részvényekre kötött portfolió vagyonkezelési szerződés teljesítését mellékkötelezettségekkel nem biztosította, 
illetve elmulasztotta a szerződésben kikötött ellenőrzési jogának a gyakorlását [1990. évi VII. tv. 1. §, 17. § ab), 33. §; 
1989. évi XIII. tv. 21. § (1) bek., 23. § (1) bek.; 1959. évi IV. törvény 339. §]. 
BH2005. 299   A munkáltató kártérítési felelősségének megállapításánál a bányásznyugdíjat nem lehet a 
rokkantsági nyugdíjjal azonos módon figyelembe venni [1992. évi XXII. törvény 174. § (1) bekezdés, 178. § (1) 
bekezdés]. 
BH2005. 294   I. Ha a letevő adós a közraktári jegy zálogjegyét a hitelezőre forgatja és annak árujegyét kitöltetlen 
forgatmánnyal - óvadékul - a hitelezőnek átadja, a hitelező a közraktári jegy birtokában a közraktár és harmadik 
személyek irányában tulajdonosként rendelkezik a közraktári áruval, de az óvadéki szerződés alapján az adóssal el 
kell számolnia [1996. évi XLVIII. tv. 25. § (1) bek., 26. § (1) és (3) bek.; 1959. évi IV. törvény 270. §, 271. §]. 
BH2005. 286   Hepatitis C vírusfertőzés esetében a károsult menthető okból nem érvényesíti a követelését 
mindaddig, amíg nincs tudomása arról, hogy a fertőzését, illetőleg az amiatt kialakult egészségkárosodását mi okozta, 
és a kárigényét kivel szemben érvényesítheti (1959. évi IV. törvény 326. §, 360. §). 
BH2005. 282   A barterszerződés az 1959. évi IV. törvényben nem szabályozott, olyan nem nevesített szerződés, 
amelyben az egyik fél szolgáltatásának ellenértéke a másik fél által nyújtott szolgáltatás, tehát az ellenérték 
teljesítése az, ami a pénzmozgást kiküszöbölve, elszámolási módként teszi barter jellegűvé a szolgáltatást. Az ilyen 
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típusú szerződés - minthogy nem dolgok kölcsönös szolgáltatásáról van szó - nem csereszerződés [1959. évi IV. 
törvény 200. §, 302. §, 312. §, 378. §]. 
BH2005. 259   A rokkant munkavállalót - jogszabályban előírt alkalmassági vizsgálatok részbeni elmulasztásával - 
foglalkoztató munkáltató nem hivatkozhat eredménnyel arra, hogy a munkavállalónak a természetes kórokú 
betegsége okozta a rosszullétét, illetve a kárát [1992. évi XXII. törvény 102. § (1) és (2) bekezdés, 174. §]. 
BH2005. 258   Ha a felek a folyamatos megbízási jogviszony esetén a megbízót megillető azonnali hatályú 
felmondás jogát a felmondási okok tekintetében korlátozzák, az ok hiányában a megbízás rendes felmondás útján 
sem mondható fel jogszerűen [1959. évi IV. törvény 483. § (1) és (4) bek., 312. § (2) bek., 313. §]. 
BH2005. 256   A gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének jogkörében eljáró felügyeleti biztos által harmadik 
személynek jogellenesen okozott kárért az őt alkalmazó vagy megbízó államigazgatási szervezet a felelős [1996. évi 
CXI. tv. 137. §, 140. § (3) bek., 141. § (1) bek.]. 
BH2005. 251   A fokozott veszéllyel járó tevékenység folytatásával okozott károkra irányadó felelősségi szabály 
alapján felel a kórház, ha orvosai a beteg műtétje előtt alkoholos vegyszerrel végzik a fertőtlenítést, egyben 
elektromos kést használnak, amely által kibocsátott szikra lángra lobbantja a fertőtlenítő vegyszert és a beteg súlyos 
égési sérüléseket szenved (1959. évi IV. törvény 339. §, 345. §; 1997. évi CLIV. tv. 77. §). 
BH2005. 250   Vérkészítmény adásával történt Hepatitis C vírusfertőzés miatt bekövetkezett 
egészségkárosodásért az állam - vagyoni és nem vagyoni károkért fennálló - kártalanítási kötelezettsége (1959. évi 
IV. törvény 326. §; 1972. évi II. tv. 22. §, 58. §). 
BH2005. 249   A biztosító és a károsult egyezsége annyiban kihat a károkozóra is, hogy ugyanazon káresemény 
miatt újabb kárköveteléssel vele szemben a károsult már nem léphet fel (1959. évi IV. törvény 240. §, 286. §, 355. §, 
559. §). 
BH2005. 247   A hozzátartozó az elhunyt életében elszenvedett és általa már perben is érvényesített, - de el nem 
bírált - jogsértések miatt jogutódként is felléphet a halott emlékének megóvása érdekében [1959. évi IV. törvény 85. 
§; 1952. évi III. törvény 61-62. §, 111. §]. 
BH2005. 228   A munkáltató rendes felmondását tartalma és nem esetleges téves megnevezése szerint kell 
elbírálni [1992. évi XXII. törvény 9. § (2) bekezdés]. 
BH2005. 227   A munkáltatótól (kedvezményesen) megszerezhető részvények ellenértéke címén érvényesített 
munkavállalói kártérítési igény elbírálásánál figyelembe kell venni a részvény megvételére vonatkozó speciális 
szabályokat is [1992. évi XXII. törvény 100. § (6) bekezdés]. 
BH2005. 226   A munkáltató döntésén alapuló magáncélú gépkocsi-használatból eredő jogok gyakorlásának is meg 
kell felelnie a tisztességes, jóhiszemű joggyakorlás követelményének [1992. évi XXII. törvény 3. § (5) bekezdés]. 
BH2005. 222   I. A költségvetési gazdálkodás pénzügyi lebonyolításának rendjébe tartozó kötelezettségvállalás 
ellenjegyzésének és a kötelezettségvállalás létrejöttéhez szükséges jóváhagyó nyilatkozatnak az értelmezése és 
jogkövetkezményei [156/1995. (XII. 26.) Korm. r. 35. § (1)-(2) bek.; 1959. évi IV. törvény 215. §]. 
BH2005. 221   I. Ha valamely társkötelezett a jogosultnak a kötelezettséget meghaladó szolgáltatást teljesített, a 
többi társkötelezettel szemben - a követelés őket terhelő része erejéig - megtérítési követelése támad. 
BH2005. 219   I. A bankszámlával nem rendelkező anyagi jogosult azonnali beszedési megbízással csak akkor 
érvényesítheti a megítélt követelését, ha maga is pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik. Más személy 
bankszámláját erre a célra felhasználni nem lehet [1994. évi LIII. tv. 6. § (1)-(2) bek., 80. § (1) bek.; 6/1997. (MK 61.) 
MNB rendelkezés 3. §, 10. § (1) bek.] 
BH2005. 213   A biztosítási szerződéssel nem rendelkező üzembentartó gépjárműve által okozott, és a biztosító 
által kifizetett kártérítés megtérítésével kapcsolatos igény elévülése nem a kár bekövetkezésével kezdődik, hanem 
akkor, amikor a jogszabályon alapuló megtérítési igény kielégítése megkezdődött [1959. évi IV. törvény 558. §; 
58/1991. (IV. 13.) Korm. r. 10. §]. 
BH2005. 192   A károsult vétkes közrehatását a mindennapi élettapasztalatot kirívóan figyelmen kívül hagyó 
gondatlan munkavégzése megalapozhatja [1992. évi XXII. törvény 103. § (1) bekezdés, 174. §]. 
BH2005. 191   Szervezeti egység megszűnése esetén a kártérítési járadék összegének megállapításakor a 
bíróságnak mérlegelnie kell a káron szerzés általános tilalmát is [1992. évi XXII. törvény 84. § (4) bekezdés]. 
BH2005. 190   Rendes felmondási okként megjelölt - létszámcsökkentéssel összefüggő - átszervezést alátámasztja, 
ha az érintett munkakörökhöz tartozó azonos feladatokat ténylegesen ellátó személyek közül az egyikük feladatai 
megszűnnek [1992. évi XXII. törvény 89. § (2) bekezdés, MK 95. számú állásfoglalás I. pont]. 
BH2005. 181   I. A magyar bíróság által hozott jogerős határozat elleni perújítási kérelem elbírálására a magyar 
bíróságnak van kizárólagos joghatósága (1952. évi III. törvény 263. §). 
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BH2005. 173   Amennyiben a felek az elállás jogát bánatpénz fizetése ellenében kötik ki, az elállás jogszerű 
magatartás, amely szerződésszegésnek nem minősül, és a bánatpénzt meghaladó kár megtérítése nem követelhető 
(1959. évi IV. törvény 320. §). 
BH2005. 172   A gépjármű üzemben tartója felel a járműve jogszerű használatáért, ennek keretében a 
személygépkocsit bérlő által ki nem fizetett parkolási díjért (pótdíjért) (1959. évi IV. törvény 98-99. §-ok; 1988. évi I. 
tv. 15. §). 
BH2005. 161   Állapotrosszabbodás miatt érvényesített nem vagyoni kártérítés jogalapjaként a munkaképesség-
csökkenés mértéke megváltozásának nincs kizárólagos jelentősége [1992. évi XXII. törvény 177. § (2) bekezdés, 
1992. évi XXII. törvény 11. § (2) bekezdés]. 
BH2005. 150   I. Nem mentesíti az uralkodó tagot a többségi, illetve közvetlen irányítást biztosító befolyás 
megszerzésének bejelentése alól az ellenőrzött társaság változásbejegyzési kérelmének benyújtása [1997. évi CXLIV. 
tv. 292. § (1) bek.; 1997. évi CXLV. tv. 22. §]. 
BH2005. 149   Ha a közraktár a letett áru kezelésére és biztosítására köteles, a feleknek a szerződés létrejöttéhez 
ennek módjában is meg kell állapodniuk. A törvény nem határozza meg, hogy a kezelés módját milyen 
részletességgel kell a szerződés részévé tenni. Ha a felek - művi tárolás esetén - abban állapodnak meg, hogy az áru 
kezelését a letevő fogja elvégezni - a vonatkozó technológiai előírásoknak és a szakmai szokásoknak megfelelően - a 
szerződés létrejön [1996. évi XLVIII. tv. 16. §; 1959. évi IV. törvény 205. § (2) bek.]. 
BH2005. 147   A szakértőtől meg kell követelni mindazoknak az összehasonlítási adatoknak és tényeknek az 
ismertetését, amelyeknek jelentőségük volt a szakértői vélemény meghozatalánál és amelyek szükségesek a 
szakértői vélemény helyességének ellenőrzéséhez [1952. évi III. törvény 182. § (3) bek.]. 
BH2005. 143   I. Az építész, - mint az építészeti alkotáson fennálló szerzői jog jogosultja - az építménnyel 
kapcsolatos szerzői jogai közül a felhasználás jogát átruházhatja, azaz a művön harmadik személynek kizárólagos 
felhasználói jogot engedélyezhet. 
BH2005. 122   A munkáltató a köztisztviselővel szemben felmerült kártérítés iránti követelését a kártérítési 
eljárás szabályai szerint érvényesítheti akkor is, ha a közszolgálati jogviszony már nem áll fenn [1992. évi XXIII. 
törvény 71. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) pont, 59. §]. 
BH2005. 119   A szakszervezet a szervezeti rendjét maga határozza meg, ez magában foglalja az előzetes 
egyetértési jog gyakorlására jogosult szerv megjelölését is [1989. évi II. törvény 25. § (2) bekezdés; Mt. 28. § (1) 
bekezdés]. 
BH2005. 109   A szerződésszegésre alapított kártérítés iránti per alatt az ellenszolgáltatás nélkül maradt 
vételárelőleg visszafizetésének elfogadását nem lehet a kártérítésről lemondó ráutaló magatartásnak tekinteni [Ptk. 
207. §, 216. § (2) bek., 316. § (1) bek.]. 
BH2005. 106   Nemzetközi szállítási szerződésből eredő jogvitában alkalmazandó jog (Ptk. 379. §; 1979. évi 13. 
tvr.). 
BH2005. 105   I. A kórház kártérítési felelősséggel tartozik a szülő nő magzatának méhen belüli elhalása, és a 
halott magzat császármetszéssel való kiemelése folytán az anya egészségkárosodása miatt (Ptk. 339. §, 348. §; 1997. 
évi CLIV. tv. 77. §). 
BH2005. 104   Az elévülés nyugvásának megszűnése szempontjából annak van jelentősége, hogy a károsult mikor 
jutott teljes körűen az igényérvényesítéshez szükséges információk birtokába. A károsult mindaddig menthető okból 
nem érvényesíti az igényét, amíg nincs tisztában azzal, hogy a Hepatitis C vírusfertőzése nagy valószínűséggel a 
műtét során alkalmazott vérátömlesztés olyan következménye, amely nem tekinthető a műtét szükségszerű 
szövődményének, és nem sorolható a szokásos műtéti kockázatok körébe sem [Ptk. 326. § (2) bek.] 
BH2005. 103   Szerződéses jogviszony fennállása alatt károsodás veszélye esetén a veszélyeztetett kérheti a 
bíróságtól, hogy azt a felet, akinek részéről a veszély fenyegeti, kötelezze a kár megelőzéséhez szükséges intézkedése 
megtételére (Ptk. 318. §, 341. §). 
BH2005. 102   A szerződés jogi minősítése során nem annak elnevezéséből, vagy szóhasználatából, hanem az 
abban kikötött szolgáltatások tartalmi elemeiből, a felek által meghatározott jogok és kötelezettségek természetéből 
kell kiindulni. Ha a felek munkaszerződésüket úgy bontják fel, hogy helyette a lényeges tartalom megváltoztatása 
nélkül ugyanarra a feladatra megbízási szerződést kötnek, jogviszonyukat továbbra is munkaviszonynak kell 
minősíteni [Ptk. 207. § (1) bekezdés; Mt. 102. § (2)-(3) bekezdés, 103. § (1)-(4) bekezdés]. 
BH2005. 78   A kártérítés összegének törvény szerinti kiszámítása a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség 
számszaki szempontból helytálló megállapítását, és a munkavállalói járulék tekintetében is a káron szerzés tilalma 
elvének alkalmazását jelenti (Mt. 182. §). 
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BH2005. 75   A munkáltatónak a munkakört érintő munkaszerződés módosításakor nincs tájékoztatási 
kötelezettsége arról, hogy mi a következménye annak, ha a munkavállaló az új munkakörnek nem felel meg (Mt. 82. 
§). 
BH2005. 55   I. Gazdálkodó szervezet kártérítési követelésének a tagjára történő engedményezése nem ütközik 
jogszabályba (Ptk. 328. §). 
BH2005. 54   Az emberi hatás átmeneti megszűnése a gépjármű veszélyes üzemi jellegét nem szünteti meg, ha 
annak a rövid időre történt megállítása a közúton, a továbbhaladás szándékával történt, és ezért elmaradt a teljes 
üzemen kívüli állapot létrehozása. Az így történt leállással a gépjárműnek nem szűnik meg a közúti forgalomban való 
részvétele, a fokozott védelmet igénylő veszélyessége [Ptk. 345. § (1) bek.; 58/1991. (IV. 13.) Korm. r. 1. § (3) bek., 
Melléklet 1. §; 1/1975. (II. 5.) KPM-BM r. 41. § (7) bek.]. 
BH2005. 53   Bizonyítási teher alakulása fürdőzés közben bekövetkezett balesetből eredő - az uszoda 
üzemeltetőjével szemben érvényesített - kárigény elbírálása során [Pp. 164. § (1) bek.; Ptk. 339. § (1) bek.]. 
BH2005. 52   Társasházban lévő lakás értékesítése esetén az eladót szavatossági felelősség csak a külön 
tulajdonú lakás és a közös tulajdonból ahhoz tartozó hányad után terheli. Hibás teljesítés esetén a vevő a lakás feletti 
tető javításának teljes összegére nem tarthat igényt (Ptk. 149. §, 310. §; 1997. évi CLVII. tv. 1. §). 
BH2005. 51   Nincsen akadálya annak, hogy a nem tulajdonos - de utóbb azzá vált - használók a használati jogok 
korlátozását tartalmazó olyan atipikus szerződést kössenek, amely a szolgalomhoz áll közel, haszonkölcsönnek 
azonban nem minősíthető [Ptk. 112. § (1) bek., 165. § (1) bek., 583. (1) bek.]. 
BH2005. 34   A bíróság az alperes ellenkérelmén túlterjeszkedve nem hozhat az említett nyilatkozathoz képest az 
alperesre kedvezőbb határozatot [Pp. 3. § (2) bekezdés, 215. §]. 
BH2005. 19   Ha a Magyar Biztosítók Szövetsége (kártalanítási számla) a kötelező felelősségbiztosítással nem 
rendelkező gépjármű által okozott kárt megtérítette, a gépjármű üzemben tartójával szemben megtérítési igénnyel a 
Ptk.-nak a szerződésekre vonatkozó általános szabályai szerint léphet fel [Ptk. 198. §, 324. §, 567. §; 58/1991. (IV. 
13.) Korm. r.]. 
BH2005. 18   Kórház kártérítési felelőssége a magzat fejlődési rendellenességének fel nem ismeréséből eredő 
károkért (Ptk. 339. §, 348. §; 1972. évi II. tv. 43. §). 
BH2005. 17   A szakértő szakvéleményét vagy eljárását nem teszi jogellenessé önmagában az a tény, hogy más 
szakértők - akiknek szakvéleményét a bíróság elfogadta - ettől eltérő álláspontot foglaltak el. A jogellenes magatartás 
hiánya kizárja a szakértő kártérítési felelősségét (Ptk. 339. §). 
BH2005. 15   A szavatossági igényen alapuló kártérítés iránti perben a kötelezett bizonyíthatja, hogy a hibátlan 
teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható (Ptk. 310. §). 
BH2005. 12   A biztatási kár megtérítése és a kártérítés megfizetése iránti igény elhatárolásának szempontjai 
(Ptk. 6. §, 339. §). 
BH2005. 11   A csalás bűntette miatt vizsgálóként eljáró és ebben az ügyben vesztegetést elkövető rendőr vádlott 
védőjeként nem járhat el az az ügyvéd, aki korábban a csalás bűntette miatt folyamatban lévő büntetőügy egyik 
sértettjének a jogi képviselője volt [1998. évi XIX. törvény 242. § (1) bekezdés a) pont, 1998. évi XIX. törvény 45. § 
(1) bek. a), c) pont, 1998. évi XIX. törvény 373. § II/d) pont.]. 
EBH2004. 1155   A káron szerzés tilalma, a káron felüli többletjuttatás kizárása a munkáltató kártérítési felelőssége 
mértékének meghatározásánál is irányadó [1992. évi XXII. törvény 184. § (4) bekezdés]. 
EBH2004. 1154   Az általános élettapasztalatot kirívóan gondatlanul figyelmen kívül hagyó munkavállalói magatartás 
kármegosztás alkalmazását indokolja [1992. évi XXII. törvény 103. § (1) bekezdés b) pont, 174. § (3) bekezdés]. 
EBH2004. 1153   A kijelölt munkahelyi vezető életet közvetlenül veszélyeztető utasítása a munkáltatóra terhesebb 
kármegosztást tesz indokolttá olyan esetben is, ha a munkavállalónak meg kellett volna tagadnia az utasítás 
végrehajtását [1992. évi XXII. trövény 174. § (3) bekezdés, 104. § (3) bekezdés]. 
EBH2004. 1150   A munkaviszonyt megszüntető megállapodás érvénytelensége miatt a munkáltató terhére a 
jogellenesség jogkövetkezményeit kell megállapítani (1992. évi XXII. törvény 100. §). 
EBH2004. 1142   Amennyiben a közraktár a letett áru kezelésére és biztosítására köteles, a feleknek a szerződés 
létrejöttéhez ezek módjában is meg kell állapodniuk. A törvény nem határozza meg, hogy a kezelés módját milyen 
részletességgel kell a szerződés részévé tenni. Amennyiben a felek művi tárolás esetén abban állapodnak meg, hogy 
az áru kezelését a letevő fogja elvégezni a vonatkozó technológiai előírásoknak és a szakmai szokásoknak 
megfelelően, a szerződés létrejön [1996. évi XLVIII. törvény 16. §; 1959. évi IV. törvény 205. § (2) bek.]. 
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EBH2004. 1141   I. Nem mentesíti az uralkodó tagot a többségi, illetve közvetlen irányítást biztosító befolyás 
megszerzésének bejelentése alól az ellenőrzött társaság változásbejegyzési kérelmének benyújtása [1997. évi CXLIV. 
törvény 292. § (1) bek.; 1997. évi CXLV. törvény 22. §]. 
EBH2004. 1125   A biztosító és a károsult egyezsége kihat a károkozóra, mert ugyanazon káresemény miatt újabb 
kárköveteléssel vele szemben a károsult nem léphet fel (1959. évi IV. törvény 559. §, 286. §, 355. §, 240. §). 
EBH2004. 1120   Hepatitis C vírusfertőzés esetében az elévülés nyugvásának megszűnte szempontjából annak van 
jelentősége, hogy a károsult mikor került minden tekintetben a követelése érvényesíthetőségének a helyzetébe, 
mikor jutott teljes körűen az igényérvényesítéshez szükséges információk birtokába (1959. évi IV. törvény 326. §, 
360. §). 
EBH2004. 1117   Jogszabály által előírt kötelező pályázati eljárás mellőzése a szerződést jogszabályba ütközővé és 
így semmissé teszi. A pályáztatási szabályok megsértése viszont önmagában - ha az annak alapján létrejött szerződés 
tartalma, az abban vállalt feltétel nem ütközik jogszabályba - nem eredményezi a szerződés semmisségét (1959. évi 
IV. törvény 200. §; 1990. évi LXV. törvény 6. §, 69. §; 1995. évi XLII. törvény 1. §). 
EBH2004. 1116   Saját személyében kérhet személyiségvédelmet az a közszereplő, akinek a hozzátartozójáról az 
elektronikus sajtó nagy nyilvánosság előtt oly módon közölt sértő és valótlan tényeket, hogy a hozzátartozó 
személyét a közszereplőhöz fűződő hozzátartozói kapcsolat által jelenítette meg (1959. évi IV. törvény 76. §). 
EBH2004. 1068   I. A munkáltató saját hatáskörében meghozott kártérítési határozatához anyagi jogerő nem fűződik. 
EBH2004. 1062   A fegyelmi tanács elnökére vonatkozó összeférhetetlenségi okot a törvény nem állapít meg. Ha a 
fegyelmi tanács elnökének elfogultsága megállapítható, azt a fegyelmi határozat megalapozottsága, a büntetés 
mértékének arányossága vizsgálatánál kell figyelembe venni, ez a fegyelmi határozat eljárási okból való hatályon 
kívül helyezésére nem ad alapot [Kjt. 49. § (1) bek.]. 
EBH2004. 1060   A társadalmi megbízatású polgármester tevékenységével kapcsolatos kártérítési igény elbírálása a 
munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik (1994. évi LXIV. törvény 13. §). 
EBH2004. 1058   A vétkessége alapján felelős munkáltató és a munkavállalója között kármegosztás alkalmazható [Mt. 
175. §, 174. § (3) bek.]. 
EBH2004. 1039   I. A bizományos által érvényesítendő igények körébe tartozik a harmadik személynek a 
bizományossal szemben tanúsított jogellenes magatartásából eredő, szerződésen kívül okozott kár megtérítése 
iránti igény is, mert a bizományosnak a Ptk. 509. §-ának (2) bekezdése szerinti elszámolási kötelezettsége e 
kártérítési követelésre is kiterjed. 
EBH2004. 1032   A gépjármű kötelező felelősségbiztosítás körében a biztosító nem csökkentheti a javítási költség 
címén kifizetett összeget az áfa összegével, azon az alapon, hogy a károsult az áfa visszaigénylésére jogosult 
[58/1991. (IV. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bek.; Ptk. 355. §]. 
EBH2004. 1028   A gépjármű üzemben tartója felel a járműve jogszerű használatáért, ennek keretében a 
személygépkocsit bérlő által ki nem fizetett parkolási díjért (pótdíjért) (Ptk. 99. §, 427. §; 1988. évi I. tv. 15. §; 
89/1988. (XII. 20.) MT r. 15. §). 
EBH2004. 1025   A kötelezett jogosult az engedményezővel szemben az engedményezésről szóló értesítéskor 
fennálló jogalapon keletkező és később esedékessé váló követelését az engedményezett követelésbe beszámítani 
(Ptk. 329. §). 
EBH2004. 1022   Meghalt személy emlékének megsértése miatt a hozzátartozó nemcsak a halál bekövetkezése után 
elkövetett sérelmek miatt, de az elhunyt életében elszenvedett és általa már perben is érvényesített, de jogerősen el 
nem bírált jogsértések miatt is felléphet a halott emlékének megőrzése érdekében. Ennek a jognak a gyakorlására a 
jogosult halála miatt félbeszakadt eljárásba jogutódként belépve is lehetősége van a hozzátartozónak (Ptk. 85. §; Pp. 
111. §). 
BH2004. 523   A munkáltató kártérítési felelősségét a munkavállaló súlyosan felróható magatartása esetén sem 
lehet az Mt. rendelkezéseinek mellőzésével elbírálni (Mt. 174. §). 
BH2004. 520   A feleknek - a munkaviszonyhoz kapcsolódó lakásbérleti jogviszonyból eredő jogvita esetére - 
valamely helyi bíróság illetékességét kikötő szerződéses rendelkezése - eltérő megállapodás hiányában - kizárólagos 
illetékességnek minősül, ezért adhéziós munkaügyi perként a fél más perbíróságot nem választhat [Pp. 41. § (3) 
bekezdés, 349. § (3) bekezdés]. 
BH2004. 517   I. A tag kizárása iránti kereset csak a társaság legfőbb szervének a kizárási per megindításáról 
hozott határozatában megjelölt okokra alapítható, a per során a felperes a kizárást megalapozó további tényeket, 
indokokat már nem hozhat fel. 
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BH2004. 511   I. A bizományos által érvényesítendő igények körébe tartozik a harmadik személynek a 
bizományossal szemben tanúsított jogellenes magatartásából eredő, szerződésen kívül okozott kár megtérítése 
iránti igény is; a bizományosnak a Ptk. 509. §-ának (2) bekezdése szerinti elszámolási kötelezettsége e kártérítési 
követelésre is kiterjed. 
BH2004. 509   A földrészlet alkotórésze az épület, a malomépületben beépített malomtechnikai berendezések az 
épülettel alkotórészi kapcsolatban állnak, s mint ilyenek osztják a fődolog jogi sorsát; ezért a berendezéseket önálló 
ingóságként sem lefoglalni, sem pedig árverés vagy az árverési vétel hatályával értékesíteni nem lehet - Nem jár el 
jogellenesen az adóhatóság, ha a berendezések árverését megsemmisíti [Ptk. 97. § (1) bek., 339. § (1) bek., 349. § (1) 
bek.; 1990. évi XCI. tv. 85. §, 87. § (3) bek.; 1994. évi LIII. tv. 118. §, 133. §, 141. §]. 
BH2004. 506   Az önkormányzati lakásra a bérlőt illeti meg a vételi jog - Ha a bérlő jogviszonya a vételi 
szándéknyilatkozatának megtétele után megszűnik, a bérbeadó nem jár el jogellenesen, és kártérítésre nem 
kötelezhető, ha nem küld vételi ajánlatot a volt bérlő részére (1993. évi LXXVIII. törvény 45. §). 
BH2004. 485   Kármegosztásnak helye lehet a vétkességére tekintettel felelős munkáltató és a munkavállaló 
között [1992. évi XXII. törvény 175. §, 174. § (3) bekezdés]. 
BH2004. 479   Tisztességtelen piaci magatartásnak minősül annak a nyilvánosságra még nem hozott adatnak a 
pályáztatás során történő közlése, hogy a pályázaton induló versenytárssal szemben felszámolás iránti kérelmet 
nyújtottak be, és ennek során - nem jogerősen, első fokon - a fizetésképtelenséget a bíróság megállapította [1996. évi 
LVII. tv. 2. §, 3. §, 5. §, 86. § (2) bek. a), b) és c) pontja, valamint e) pontja; 1991. évi IL. tv. 27. § (1) bek., 28. § (1) bek.]. 
BH2004. 473   A munkahelyi baleset során 30%-os munkaképeség-csökkenést szenvedett munkavállaló (hitelező) 
kártérítés iránti igénye során - a rehabilitációs bizottság igazolásával szemben - a felszámolási eljárásban a volt 
munkáltatót (adóst) terheli annak bizonyítása, hogy a volt munkavállaló nem csak rehabilitációs munkakörben 
foglalkoztatható [1986. évi 11. tvr. 30. § (1) bek. b) pont; Pp. 164. §; 1992. évi XXII. tv. 174-177. §-ai, 182. § c) pont]. 
BH2004. 464   A nyomozó hatósággal szemben érvényesített kártérítési igény kár hiányában nem érvényesíthető - 
Az ún. jelképes összegű kár érvényesítésének kérdései (1959. évi IV. törvény 339. §, 349. §, 355. §, 359. §). 
BH2004. 460   A szükséghelyzet a károkozás jogellenességét kizárja - Jogszerű magatartásával okozott kárt a 
szükséghelyzetet előidéző rendőrjármű üzemben tartója az 1959. évi IV. törvény szabályai szerint köteles 
megtéríteni (1959. évi IV. törvény 107. §). 
BH2004. 425   A másodfokú eljárásban érvényesülő keresetváltoztatási tilalom a felszámolási eljárásra is 
irányadó. Erre tekintettel nincs mód arra, hogy a fellebbező hitelező - a kifogása nyomán indult - jogorvoslati 
eljárásban hitelezői igény elbírálása iránti kérelmet és újabb kifogást terjesszen elő [1991. évi IL. tv. 6. § (2) bek., 46. 
§ (6) bek., 51. § (1) bek.; Pp. 247. § (1) bek.]. 
BH2004. 424   A jogalap nélküli nyilvántartásba-vételi díj e jellegén nem változtat az a körülmény, hogy a 
közbenső mérlegben történt-e rendelkezés a felszámolói díj kifizetéséről - Az alaptalanul teljesített regisztrációs díj a 
felszámolói díj kifizetését követően is visszakövetelhető [1991. évi IL. tv. 28. § (2) bek. f) pontja, 38. § (2) bek., 46. § 
(7) bek., 57. § (1) bek. a) és d) pontja, 60. § (4) bek.]. 
BH2004. 422   I. Az egészségügyi szolgáltató szerződésszegést követ el, ha az Egészségbiztosítási Alapból kapott 
összeget nem a finanszírozási szerződésben meghatározott egészségügyi szolgáltatásokra használja fel; a 
szerződésellenesen felhasznált összeget köteles visszafizetni [1995. évi LXXIII. tv. 15. § (3) bek.; 1997. évi LXXXIII. tv. 
35. § (1) és (5) bek.; Ptk. 318. § (1) bek., 339. § (1) bek.]. 
BH2004. 412   Ha a károsult özvegy a házastársa halála előtti életszínvonalat a saját jövedelmével tudja biztosítani, 
nem igényelhet tartást pótló járadékot [1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdés, 355. § (3) bekezdés]. 
BH2004. 411   I. A közbenső ítélet rendelkező részéből ki kell tűnnie, hogy a bíróság az alperes kártérítő 
felelősségét mely felróható magatartás(ok) miatt állapította meg. Több felróható magatartás megállapítása esetén 
azok bármelyike az alperes teljes kártérítő felelősségét megalapozza. 
BH2004. 408   Ha az ügyvezető bűncselekmény elkövetésével kárt okoz, nem hivatkozhat arra, hogy a harmadik 
személlyel szemben a társaság felel, mert az ügykörébe tartozó tevékenységet látott el (1988. évi VI. törvény 207. §). 
BH2004. 372   I. A vezető tisztségviselő által hozott rossz üzleti döntés - noha a cégnek vitathatatlanul kárt okoz - 
egyéb tényállási elem hiányában nem tekinthető jogellenes magatartásnak [1988. évi VI. tv. 32. § (1) bek.; Ptk. 339. 
§]. 
BH2004. 360   A beruházói feladatot megbízottként ellátó esetleges kártérítési felelőssége nem azonos az 
eredménykötelem teljesítésére vállalkozó kivitelező felelősségével (1959. évi IV. törvény 310. §, 474. §). 
BH2004. 326   Az eredetileg a szerző hozzájárulásával készített, de rossz minősége miatt nyilvánosságra nem 
hozott rézkarc sokszorosított nyomatainak kereskedelmi forgalomba hozatala jogosulatlan felhasználásnak minősül. 
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A szerző, illetve jogutódja a képgrafikai alkotás olyan felhasználási módja után követelheti a jogszerű felhasználás 
fejében járó díjat, amilyen módon (sokszorosítás) a felhasználás megtörtént (1969. évi III. törvény 10. §, 13. §, 52. §, 
53. §). 
BH2004. 325   Dokumentumfilm szerzőinek azok tekinthetők, akik a film elkészítésében alkotó módon vettek 
részt. A riporter tevékenysége akkor minősül alkotó részvételnek, ha az interjúkból álló film (filmvázlat, 
forgatókönyv hiányában) a riporter kérdései által irányítottan nyeri el tartalmát (1969. évi III. törvény 5. §, 41. §). 
BH2004. 298   Az elkülönítve tárgyalt ügyben is alkalmazni kell az elsőfokú eljárás szabályait; az elkülönített 
részek tekintetében a bíróság csak részítélettel dönthet [Pp. 149. § (1) bekezdés, 213. § (2) bekezdés]. 
BH2004. 297   Szervezett társadalmi munka szervezője a megtérítési kötelezettség szempontjából nem minősül 
foglalkoztatónak [1997. évi LXXXIII. törvény 1. § (1) bekezdés a) pont; Tbj. 4., 5. §; 1993. évi XCIII. törvény 87. §]. 
BH2004. 277   I. A fokozottan védett növény- és állatfajok védelme érdekében a természetvédelmi hatóság a 
gazdálkodó szervezet egyébként jogszerűen végzett gazdasági tevékenységét vagy a jogszerű használatát 
korlátozhatja, a korlátozás azonban csak a miniszteri rendeletben meghatározottak szerint és mértékben rendelhető 
el; rendeleti szabályozás hiányában a korlátozásra irányuló hatósági jogkör nem gyakorolható. 
BH2004. 275   I. A vízfolyás fenntartása, kezelése, működtetése nem fokozott veszéllyel járó tevékenység. 
BH2004. 274   Ha a kölcsönszerződés, az azt biztosító adásvételi, valamint kézizálog szerződés érvénytelen és a 
szerződéskötés előtt fennállott helyzet visszaállítására kerül sor, a kártérítési felelősség megállapításához olyan 
többlet-tényállás szükséges, amely meghaladja az érvénytelen szerződés megkötésével általában együtt járó 
tevékenység körét [1959. évi IV. törvény 195. §, 202. § (3) bekezdés, 237. § (1) bekezdés, 339. § (1) bekezdés; Legf. 
Bír. PK 32. sz állásfoglalás]. 
BH2004. 256   Sorozatos írásbeli figyelmeztetést kiváltó mulasztások elkövetése esetén, amennyiben azokat a 
közalkalmazott nem cáfolta, nem jogszabálysértő a mulasztásokra alapított felmentés (1992. évi XXXIII. tv. 30. §). 
BH2004. 255   I. A munkaszerződés megkötését megelőző tárgyalásra alapított igény elbírálása a munkaügyi 
bíróság hatáskörébe tartozik, e követelés elbírálásánál is alkalmazni kell az Mt. általános rendelkezéseit [Pp. 349. § 
(2) bekezdés a) pont]. 
BH2004. 250   I. A felek jogviszonyában irányadó Bécsi Vételi Egyezmény is feljogosítja a megrendelőt a 
szerződéstől való elállásra, a megrendelő azonban ebben az esetben is köteles a szállító kárát megtéríteni [1987. évi 
20. tvr. 76. Cikk (1), (2) bek., 74. és 75. Cikk]. 
BH2004. 237   A teljesítéstől számított hat hónapos elévülési jellegű szavatossági határidő - a jogvesztő határidőn 
belül - a hiba felismeréséig nyugszik, és attól számítva három hónap áll rendelkezésre az igény bíróság előtti 
érvényesítésére. A három hónapos határidő nem elévülési jellegű, nem szakítható meg, tehát nem kezdődik újra 
[1959. évi IV. törvény 308. § (1) és (2) bekezdés, 326. § (2) bekezdés]. 
BH2004. 235   Főiskolai oktatási szolgáltatás nyújtására irányuló érvénytelen szerződés esetén - a személyiségi 
jogok sérelme alapján - nem vagyoni kárpótlás megítélésének szempontjai (1959. évi IV. törvény 75. §, 76. §, 339. §). 
BH2004. 234   A bírósági ügy résztvevőiről filmfelvétel csak a tanács elnökének engedélyével készíthető. 
BH2004. 207   A munkáltató általános kártérítési járadék fizetésére kötelezhető, ha - bizonyossággal határos 
valószínűséggel - megállapítható, hogy a károsult a baleset hiányában legalább a kötelező legkisebb munkabér 
összegét elérő rendszeres jövedelmet szerzett volna [Mt. 183. § (2) bekezdés]. 
BH2004. 203   A rendkívüli felmondás okaként megjelölt kötelezettségszegés értékelésénél figyelembe kell venni a 
munkavállalónak a munkahelyi szervezetben betöltött helyét, a munkakörén alapuló felelősségét [Mt. 96. § (1) 
bekezdés a) pont]. 
BH2004. 191   I. A közreműködőért való felelősség alapján a kötelezett nemcsak annak a magatartásáért felelős, 
akit az adott szerződés keretei között, a szerződés teljesítése érdekében vesz igénybe, hanem a vele külön 
szerződéses jogviszonyban álló kötelezett magatartásáért, továbbá a vele közvetlen szerződéses jogviszonyban nem 
álló, a szerződési láncolat további, távolabbi pozícióiban levő kötelezettek magatartásáért is. A szerződés megszegése 
esetén a kötelezett a jogosult tekintetében nem mentesül önmagában a saját felróhatósága hiányának bizonyításával, 
hanem csak akkor, ha valamennyi közreműködőjét a szerződésszegés felróhatósága alól kimenti (Ptk. 315. §). 
BH2004. 183   I. A szövetkezeti tagok összességét megillető vagyonértékkel kapcsolatos követelés 
érvényesítésének szerződésszegő módon történt elmulasztása - másra engedményezhető - kárigényt keletkeztet. 
BH2004. 182   A jelentős költséget igénylő és rövid idő alatt ki nem javítható hiba általában megalapozza a jogosult 
elállási jogát [1959. évi IV. törvény 306. § (3) bekezdés]. 
BH2004. 151   A tisztességtelen piaci magatartásról szóló 1996. évi LVII. törvény csak a bíróság hatáskörébe 
tartozó eljárásokban teszi lehetővé kártérítés követelését - A Tpvt. egyéb paragrafusaiba ütköző magatartások 
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sincsenek kizárva azonban a károkozó magatartások köréből és az általuk okozott károkért is  kártérítési igényt lehet 
érvényesíteni a polgári jog általános szabályai szerint, ha a Gazdasági Versenyhivatal az adott esetben megállapítja a 
jogsérelmet [1996. évi LVII. tv. 2., 4., 11., 21. §, 86. § (2) bek. e), Ptk. 339. § (1) bek.]. 
BH2004. 145   Közös károkozáson alapuló egyetemleges felelősség akkor is megállapítható, ha a károkozók 
egymást követően fejtették ki tevékenységüket; a tolvaj és az orgazda egyetemleges felelőssége (1959. évi IV. 
törvény 344. §). 
BH2004. 144   I. Kórház kártérítési felelősségének megállapítása a szülés helytelenül megválasztott módjával 
okozati összefüggésben bekövetkezett károsodásért (1959. évi IV. törvény 348. §, 1972. évi II. törvény 43. §). 
BH2004. 143   Nincs helye kártérítésnek azon az alapon, hogy egy anyának az eredménytelen 
terhességmegszakítás következményeként akarata ellenére gyermeke született (1959. évi IV. törvény 339. §, 348. §, 
1952. évi III. törvény 164. §). 
BH2004. 140   Az Alkotmány 57. § (5) bekezdésében szabályozott jogorvoslathoz való jog nem teremt közvetlen, 
jogi lehetőséget a határozatok elleni jogorvoslat benyújtására - A jogorvoslati jogról történő téves tájékoztatás, vagy 
a tájékoztatás elmulasztása nem sért személyiségi jogot [1949. évi XX. törvény 57. § (5) bekezdés, 1957. évi IV. 
törvény 65. § (2) bekezdés, 1959. évi IV. törvény 78. § (1) bekezdés és 84. § (1) bekezdés]. 
BH2004. 125   Ha a felek között létesített munkaviszonyt a munkáltató jogellenesen szüntette meg, és ezt jogerős 
ítélet állapította meg, az összegszerűség iránt indult perben a munkáltató nem vitathatja a jogellenesség hiányát (Pp. 
229. §). 
BH2004. 118   Adós szövetkezet kártérítési felelőssége a földkijelöléssel és árverési értékesítéssel kapcsolatban 
[Ptk. 277. § (2) és (3) bek., 318. § (1) bek., 339. § (1) bek., 340. § (1) bek., 452-461. §-ai, 1987. évi I. tv. 43. §, 1991. évi 
XXV. tv. 12. § (4) és (5) bek., 15. § (1) bek., 1992. évi II. tv. 15. § (2) bek., 16. § (6) bek., 20. §, 21. §, 104/1991. (VIII. 3.) 
Korm. r. 26. § (2) bek.]. 
BH2004. 112   A méhen belüli fogamzásgátló eszköz mellett bekövetkezett terhesség esetén az orvosnak 
teljeskörűen, a valóságnak megfelelő, tárgyilagos tájékoztatást kell adnia az anyának. A terhesség megtartása, 
illetőleg megszakítása kérdésében az anya akkor tud dönteni, ha arról is tájékoztatták: a méhen belüli fogamzásgátló 
eszköz milyen hátrányos következményekkel járhat [1972. évi II. törvény, 15/1972. (VIII. 5.) EüM rendelet 83. § (1) 
bekezdés, 87. § (2) és (5) bekezdés, 76/1988. (XI. 3.) MT rendelet 2. § b) pont, 1952. évi III. törvény 206. §]. 
BH2004. 111   I. Keresetveszteséget pótló járadékot nem csak olyan személy javára lehet megállapítani, aki a 
balesetet, illetőleg a károsodást megelőzően, megszakítás nélkül munkaviszonyban állt, vagy egyéb kereső 
foglalkozást folytatott. 
BH2004. 105   I. A polgári perben a felperes személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulását vélelmezni 
kell. 
BH2004. 104   A közszereplőkről alkotott kedvezőtlen véleménynyilvánítás, értékítélet önmagában akkor sem 
alapoz meg személyiségvédelmet, ha túlzó, vagy felfokozott érzelmeket tükröz. A közéletben részt vevő 
személyeknek ugyanis számolniuk kell azzal, hogy politikai ellenfeleik (különösen választási időszakban) 
tevékenységüket, szereplésüket kritikával illetik és erről a közvéleményt tájékoztatják. A közélet szereplőinek pedig 
el kell viselniük a személyüket kedvezőtlen színben feltüntető és tevékenységüket negatív módon értékelő 
véleményt, kritikát is [1959. évi IV. törvény 75. § (1) bekezdés, 76. §, 78. § (1) bekezdés, 84. § (1) bekezdés e) pont, 
339. §, 1986. évi II. törvény, 1996. évi I. törvény 12. § (2) bekezdés]. 
BH2004. 103   I. A szexuális viselkedés a magántitok körébe tartozó kérdés, ezért meghatározott személy szexuális 
magatartásáról szóló közlés önmagában személyhez fűződő jogot sért. Ha pedig a közlés - valótlanul - olyan szexuális 
magatartást ismertet, amely Magyarországon nem elfogadott, a közlés különösen sértőnek minősül, és a jóhírnév 
sérelme miatt is személyiségvédelmet alapoz meg [1959. évi IV. törvény 75. § (1) bekezdés, 78. § (1)-(2) bekezdés, 
81. §, 84. § (1) bekezdés e) pont]. 
BH2004. 78   Azok a berendezések és eszközök, amelyek a munkáltató tevékenysége folytatásához szükségesek, 
nem tárgyai a leltárfelelősségnek; hiányuk esetén a vétkességi vagy megőrzési felelősség szabályait kell alkalmazni 
(Mt. 170. §). 
BH2004. 55   I. Személyiségi jognak az országgyűlési képviselő által elkövetett megsértése miatt az 
Országgyűléssel szemben polgári per nem indítható. 
BH2004. 54   I. A személyiségi jogok megsértése a sértett házastársát is hátrányosan érintheti, ezért az erre 
alapított igény vizsgálata nem mellőzhető [1959. évi IV. törvény 84. § (1) bekezdés a)-e) pont, 339-360. §, 1952. évi 
III. törvény 163. § (3) bekezdés, 164. § (1) bekezdés]. 
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BH2004. 53   Az 1952. évi III. törvény 23. § (1) bekezdés g) pontja alkalmazásában a személyhez fűződő jogok 
megsértése miatt keletkezett polgári jogi igény érvényesítése iránt indított pernek csak az a per minősül, amelyben a 
sérelmet szenvedett fél az 1959. évi IV. törvény 84. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott valamely igényét 
érvényesíti [1952. évi III. törvény 23. § (1) bekezdés a) és g) pont]. 
BH2004. 23   I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete törvényi felhatalmazás alapján teszi közzé a bróker 
részvénytársaság tevékenységének felfüggesztésével, az ügyfélkövetelések kielégíthetőségével kapcsolatos 
közérdekű adatokat; egyéni kérelemre további adatok szolgáltatására nem kötelezhető [1957. évi IV. tv. 3. § (1) és 
(4) bek., 41. §, 1996. évi CXI. tv. 122. §, 127. §, 128. §, 129. §, 130. §, 131. § (1) bek., 134. § (1) bek., 1996. évi CXIV. tv. 
6. §, 1992. évi LIII. tv. 19. § (2) és (3) bek., 20. § (1) bek.]. 
BH2004. 22   A felszámoló kártérítési felelősségének elbírálása körében irányadó szempontok [Ptk. 339. § (1) 
bek., 1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. 54. §, Pp. 221. § (1) bek.]. 
BH2004. 21   I. Az ÁPV Rt.-nek az a törekvése, hogy a jogszabály eltérő értelmezése következtében felmerült 
járulékfizetési kötelezettségét csökkentse, s ennek lebonyolítására megbízási szerződést kössön, nem ütközik 
jogszabályba [1989. évi XIII. tv. 21. § (1) és (2) bek., 1995. évi XXXIX. tv. 71. § (1) bek., 1997. évi XXXVIII. tv. 108. § (2) 
bek., 1983. évi 4. tvr. 1. §, Ptk. 200. § (1) bek., 1960. évi 11. tvr. 36/A. §]. 
BH2004. 18   Valamely szerzői műnek oktatási segédkönyvvé nyilvánítása kérdésében a szakminisztérium dönt, 
annak megítélése azonban, hogy az adott esetben a szabad felhasználás törvényi előfeltételei megvalósultak-e, a 
bíróság hatáskörébe tartozik [1969. évi III. törvény 17. § (2) bekezdés, 1/1994. (II. 3.) MKM rendelet 11. § (1) 
bekezdés, 15. § (1) bekezdés, 9/1969. (XII. 29.) MM rendelet 14. § (1) bekezdés, 1952. évi III. törvény 9. § (2) 
bekezdés, 206. § (1) bekezdés]. 
BH2004. 11   Nem állapítható meg a munkáltató kártérítési felelőssége az alkalmazottja által okozott kárért, ha a 
károkozó tevékenység az alkalmazott munkaviszonyával nincsen összefüggésben [1959. évi IV. törvény 339. § (1) 
bekezdés, 348. § (1) bekezdés, 1996. évi XLIII. törvény 3. § (1) bekezdés, 115/1991. (IX. 10.) Korm. rendelet]. 
BH2004. 10   Ha a magzat fejlődési rendellenességének gyanúja nem zárható ki, az orvosi tájékoztatásnak ki kell 
terjednie a fejlődési rendellenesség valószínűségének mértékére, a terhességmegszakítás elvi lehetőségére, és a 
szakmai felülvizsgálat igénybevételének a lehetőségére [1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdés, 348. § (1) 
bekezdés, 1972. évi II. törvény 45. § (1) bekezdés, 1992. évi LXXIX. törvény 6. § (1) és (3) bekezdés]. 
EBH2003. 974   A nem vagyoni kártérítés összegének meghatározásánál a károsult életkora szerint meghatározott 
életviszonyait is figyelembe kell venni [Mt. 177. § (2) bekezdés]. 
EBH2003. 969   A munkáltató jogellenes munkaviszony megszüntetésekor a munkavállalót nem terheli kárenyhítési 
kötelezettség (Mt. 100. §). 
EBH2003. 968   Minőségi cserével indokolt munkáltatói rendes felmondás esetén a munkáltató döntési körébe 
tartozik annak meghatározása, hogy számára milyen szempontok alapján, miként valósul meg az érintett munkakör 
eltérő (magasabb) színvonalú ellátása [Mt. 89. § (3) bekezdés]. 
EBH2003. 956   I. Az ÁPV Rt.-nek az a törekvése, hogy a jogszabály eltérő értelmezése következtében felmerült 
járulékfizetési kötelezettségét csökkentse, s ennek lebonyolítására megbízási szerződést kössön, nem ütközik 
jogszabályba [1989. évi XIII. tv. (a továbbiakban: Átv.) 21. § (1) és (2) bek., 1995. évi XXXIX. tv. (a továbbiakban: Priv. 
tv.) 71. § (1) bek., 1997. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 108. § (2) bek., 1983. évi 4. tvr. 1. §, Ptk. 200. § (1) 
bek., 1960. évi 11. tvr. (a továbbiakban: Ptké.) 36/A. §]. 
EBH2003. 955   I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete törvényi felhatalmazás alapján teszi közzé a bróker rt. 
tevékenységének felfüggesztésével, a követelések befagyására tekintettel az ügyfélkövetelések kielégíthetőségével 
kapcsolatos közérdekű adatokat. Egyéni kérelemre további adatok szolgáltatására nem kötelezhető [1957. évi IV. tv. 
(Áe.) 3. § (1) és (4) bek., 41. §, 1996. évi CXI. tv. 122. §, 127. §, 128. §, 129. §, 130. §, 131. § (1) bek., 134. § (1) bek ., 
1996. évi CXXIV. tv. 6. §, 1992. évi LIII. tv. 19. § (2) és (3) bek., 20. § (1) bek.]. 
EBH2003. 947   A szabad felhasználás körébe tartozó átvétel csak akkor jogszerű, ha beazonosítható módon 
megállapítható, hogy a mű mely része az átvett rész, és annak ki a szerzője. Ha az átvett rész, illetve a szerző nem 
azonosítható, a felhasználó magatartása jogsértő. Az átvételnek célhoz kötött terjedelműnek kell lennie (1969. évi III. 
tv. 9. §, 10. §, 16. §, 17. §). 
EBH2003. 942   A vállalkozót nem mentesíti a szavatossági felelőssége alól a megrendelő szakszerűtlen utasítása, ha 
az utasítással szemben nem tesz eleget figyelmeztetési kötelezettségének [Ptk. 392. § (3) bek.]. 
EBH2003. 941   Eredménytelen terhességmegszakítás ellenére alaptalan az anya kártérítés iránti keresete, ha az 
azon alapul, hogy akarta ellenére fennmaradt a terhessége és gyermeke megszületett, tekintettel arra, hogy nincs 
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olyan a jog által elismert személyiségi joga, amely azáltal sérült volna, hogy az általa kívánt terhességmegszakítás 
ellenére gyermeke született (Ptk. 339. §, 348. §). 
EBH2003. 889   A kártérítési igényről való lemondást tartalmazó jognyilatkozatot nem lehet kiterjesztően 
értelmezni; eltérő megállapodás hiányában az csak a jognyilatkozat időpontjában ismert kárra vonatkozik (Mt. 6. §, 
166. §). 
EBH2003. 866   A Pp. 23. § (1) bekezdés g) pontja alkalmazásában a személyhez fűződő jogok megsértése miatt 
keletkezett polgári jogi igény érvényesítése iránt indított pernek csak az a per minősül, amelyben a sérelmet 
szenvedett fél a Ptk. 84. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott valamely igényét érvényesíti [Pp. 23. § (1) bek. 
a) és g) pont]. 
EBH2003. 863   Vérátömlesztéssel okozott Hepatitis C vírusfertőzés esetében az állam kártalanítási kötelezettsége. 
Vagyoni és nem vagyoni károk (1972. évi II. tv. 40. §, 58. §, Ptk. 76. §, 355. §, 359. §). 
EBH2003. 853   A szavatossági határidő - a jogvesztő határidőn belül - a hiba felismeréséig nyugszik, és attól 
számítva három hónap áll rendelkezésre az igény bíróság előtti érvényesítésére. A három hónapos határidő nem 
elévülési jellegű, nem szakítható meg, tehát nem kezdődik újra (Ptk. 308. §, 326. §). 
EBH2003. 848   A harmadik személy a vadászatra jogosultnak köteles megtéríteni a vadászterületén jogellenesen 
elejtett vad értékét (Ptk. 128. §, 339. §). 
BH2003. 514   Ha a veszélyes üzemnek minősülő gép megindításakor, mozgatásakor a gépet kezelő nem győződik 
meg kellő gondossággal arról, hogy a veszélyes térben nem tartózkodik senki, e gondatlanságból eredő balesetért a 
munkáltató felelős [Mt. 174. § (1) bek.]. 
BH2003. 508   Bankok számlavezetéssel kapcsolatos jogellenes magatartásai alapján kártérítési felelősség 
megállapítása [Ptk. 318. §, 339. § (1) bek., 344. § (1) bek., 350. § (3) bek., 1991. évi IL. tv. 34. § (2) bek., 1997. évi 
CXLIV. tv. 30. § (2) bek., 1997. évi CXLV. tv. 17. § (1) bek., 18. § (1) bek., 32. § (2) bek., 39/1984. (XI. 5.) MT r. 2/C. § 
(1) és (4) bek., 265/1997. (XII. 21.) Korm. r. 9. § (1) bek., 14. § (9) bek., 13/1989. (XII. 16.) IM r. 13. § (2) bek., 
6/1997. (MK. 61.) MNB rendelkezés 4. §, Pp. 149. §, 233. § (3) bek.]. 
BH2003. 499   A családi pótlékot és a gyermekgondozási segélyt a kár összegének a megállapításánál a kártérítés 
címén járadékra jogosult gyermek terhére nem lehet figyelembe venni; ezek a járulékok ugyanis nem a gondozásra 
szoruló gyermeket, hanem - a gyermekneveléssel kapcsolatos terhek enyhítése érdekében - az őt ellátó szülőt illetik 
meg [1997. évi LXXX. törvény 14. §, 1998. évi LXXXIV. törvény, 1952. évi III. törvény 51. § a)-b) pont, 64. § (3) 
bekezdés, 164. § (2) bekezdés, 206. § (1) bekezdés, 229. § (1) bekezdés, Legf. Bír. PK 47. és 195. sz. állásfoglalás] 
BH2003. 498   Felróhatóság hiányában mentesül a települési önkormányzat a belvíz okozta kár megtérítése alól, 
ha a csapadékvíz elvezetését szolgáló feladatának megfelelően eleget tett, és a károsodást váratlan, előre nem látható 
körülmények idézték elő [1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdés, 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)-(2) bekezdés és 
(4) bekezdés]. 
BH2003. 497   Az egészségügyi szolgálat felelőssége a szűrővizsgálat eredményének nem megfelelő értékelése 
miatt [1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdés, 1972. évi II. törvény 43. § (2)-(3) bekezdés] 
BH2003. 470   A hitelező a szerződést biztosító mellékkötelezettséget - az egyetemleges adóstársak egymás 
közötti megtérítési igénye eredményes érvényesítése érdekében - nem köteles fenntartani anélkül, hogy erre a 
szerződésben kifejezett kötelezettséget vállalt volna [Ptk. 276. § (2) bek., 337. § (1) és (3) bek., 339. § (1) bek., 340. § 
(1) bek.]. 
BH2003. 453   I. A beteg alapvető joga annak eldöntése, hogy az általa ismert kockázati tényezők mellett vállalja-e 
az adott beavatkozást. 
BH2003. 431   A szolgálati beosztásból való felfüggesztés elrendelése a munkáltatói jogkör gyakorlójának 
mérlegelési joga, ha úgy ítéli meg, hogy a fegyelemsértés súlya vagy jellege azt az intézkedését indokolja. A törvény 
nem ír elő a munkáltató számára indokolási kötelezettséget, amiből következik, hogy a felfüggesztés a fegyelmi 
eljárás befejezéséig fenntartható (1996. évi XLIII. tv. 131. §). 
BH2003. 427   Csak a végrehajtási záradékkal ellátott okiraton alapuló követelés behajtására irányuló azonnali 
beszedési megbízás élvez előnyt a bankszámláról történő kielégítési sorrendben [Ptk. 119. §, 361. §, 1994. évi LIII. tv. 
6. § (1) bek., 86. § (2) bek., 1991. évi XLI. tv. 112. §, 39/1984. (XI. 5.) MT r. 4. § (4) és (5) bek., 5. § (2) bek. c) pont, 
6/1997. (MK. 61.) MNB rendelkezés 10. § (7) bek., 26. § (2) és (5) bek.]. 
BH2003. 414   A késedelmikamat-fizetési kötelezettség objektív felelősség, nincsen jelentősége annak, hogy a 
felperes a követelését mikor jelentette be [1959. évi IV. törvény 395. § (1) bekezdés, 320. § (1) bekezdés]. 
BH2003. 389   Lényeges eljárási szabálysértésnek minősül, ha a bíróság a fél részére nem teszi lehetővé észrevétel 
megtételét a szakértő véleményére, kiegészítő véleményére. [Pp. 180. § (3) bek., 182. § (2) és (3) bek.]. 
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BH2003. 385   A hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel jogellenesen elbocsátott köztisztviselő elmaradt illetménye 
megállapításánál a korábban rendszeresen kapott eredményjutalmat is figyelembe kell venni; a jogellenes 
hivatalvesztés folytán életszerűen felmerült hátrányos következményekre tekintettel nem vagyoni kártérítés is 
követelhető [1992. évi XXIII. tv. 60. § (3) bek.]. 
BH2003. 364   A részarány-tulajdonosok igényének kielégítése megelőzi a vételi jogon alapuló földkiadást [1992. 
évi I. törvény, 1992. évi II. törvény 13. §, 1959. évi IV. törvény 365. § (1) bekezdés, 312. § (1) bekezdés]. 
BH2003. 363   Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett kölcsönszerződést biztosító zálogjog és végrehajtási jog 
törlése iránti keresetet a bíróság elutasítja, ha megállapítható, hogy a kölcsönszerződést az adós szerződésszerűen 
nem teljesítette, a hitelező követelése nem évült el, illetőleg beszámítással, vagy a felek megállapodása alapján az 
adós kötelezettsége nem szűnt meg [1959. évi IV. törvény 262. § (1) bekezdés]. 
BH2003. 357   A bírósági sajtóreferenstől kapott téves információra alapított sajtóközlemény személyiségi jogi és 
kártérítési következményei [1959. évi IV. törvény 78. § (1) bekezdés, 84. § (1) bekezdés e) pont, 339. § (1) bekezdés, 
1986. évi II. törvény 11. § (1) bekezdés, 10/1986. (IX. 1.) IM-BM együttes rendelet]. 
BH2003. 356   A szakértői bizottság testületi véleményének alapját képező szak- és korreferensi vélemények 
előkészítő anyagnak minősülnek, amelyekre az érintett információs önrendelkezési joga nem terjed ki, ezért ezek 
kiadását, megismerését az adatvédelmi szabályokra hivatkozással nem kérheti. A szakértői testület kizárólag arról 
köteles és jogosult felvilágosítást adni, hogy a bizottsághoz érkezett ügyek miként állnak, illetve kik a szakelőadók 
[1959. évi IV. törvény 75. § (1) bekezdés, 76-83. §, 1992. évi LXIII. törvény 2. § 1. pont, 2. pont b) alpont, 5. pont, 10. § 
(2) bekezdés, 1. § (1) bekezdés a) pont, 12. § (1) bekezdés, 13. §, 16. §, 17. § (1) és (3) bekezdés, 1952. évi III. törvény 
3. § (1) bekezdés, 221. §, 18/1999. (VI. 16.) EüM rendelet, 13/1994. (IX. 13.) NM rendelet]. 
BH2003. 338   A választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránti perekben hozott ítélet első fokon jogerőre 
emelkedik, és az ellen - 2002. január 1. napjától kezdődően - a külön törvény nem teszi lehetővé a felülvizsgálatot, 
ezért a felülvizsgálati kérelmet hivatalból el kell utasítani [Pp. 270. §, 271. §, 273. § (1) és (5) bek., 2001. évi CV. tv. 9. 
§, 10. §, 12. §, 21. §, 1994. évi LXXI. tv. 55. §, 57. §]. 
BH2003. 330   A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének felelőssége az általa kirendelt felügyeleti biztos 
magatartásáért [Ptk. 318. § (1) bek., 339. § (1) bek., 348. § (1) bek., 349. § (1) bek., 466. § (1) és (4) bek., 1996. évi 
CXI. tv. 123. §, 140. § (3) bek., Pp. 247. (1) bek.]. 
BH2003. 321   A fokozott veszéllyel járó tevékenység folytatóját nem mentesíti a felelősség alól, ha a 
tevékenységre vonatkozó előírások betartásával, kellő előrelátással és óvatossággal el lehetett volna hárítani a kárt 
[1959. évi IV. törvény 345. § (1) bekezdés]. 
BH2003. 319   Nincs akadálya annak, hogy a felek a szerződés felbontása esetére az eredeti állapot 
helyreállításának módjáról az 1959. évi IV. törvény diszpozitív tartalmú rendelkezéseitől eltérően állapodjanak meg 
[1959. évi IV. törvény 319. § (3) bekezdés, 320. § (1) bekezdés]. 
BH2003. 299   A rendkívüli lemondás egyoldalú jognyilatkozat, amely a munkáltató hozzájárulása nélkül 
megszünteti a közalkalmazotti jogviszonyt, függetlenül attól, hogy a lemondás esetleg nem felel meg a törvény által 
előírt feltételeknek [1992. évi XXXIII. tv. 29. § (1) és (2) bek.]. 
BH2003. 298   Ha a baleset folytán rokkanttá vált mentőgépkocsi-vezető a súlyos mozgáskorlátozottsága miatt 
nem vagyoni kártérítést igényelt, ez az egészséghez való jog megsértése miatt őt megilleti [Mt. 177. § (2) bek.]. 
BH2003. 290   A korlátolt felelősségű társaság üzletrészének „névértéke” alatt a törzsbetét nagyságát kell érteni 
[Ptk. 227. § (2) bek., 1997. évi CXLIV. tv. 124. §, 133. §]. 
BH2003. 289   I. A jogosult (a hitelező) hozzájárulása nem a tartozás átvállalási szerződés létrejöttéhez, hanem 
ahhoz szükséges, hogy a már megkötött megállapodás a jogosulttal szemben is hatályos legyen (Ptk. 332. §). 
BH2003. 285   Az alapeljárás során az igazolási kérelem és fellebbezés elutasítását eredményező ismételt 
mulasztás esetén a perújító fél sikerrel nem hivatkozhat az önhiba hiányára [1952. évi III. törvény 260. § (1) és (2) 
bekezdés, 266. § (1) bekezdés]. 
BH2003. 279   I. A felüljáró építése következményeként az érintett ingatlan tulajdonosait ért károk elbírálása. 
[1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdés]. 
BH2003. 278   I. A visszajáró óvadék után ügyleti kamat csak akkor jár, ha ebben a felek a szerződésben 
megállapodtak [1959. évi IV. törvény 232. § (1)-(2) bekezdés]. 
BH2003. 258   Felülvizsgálati kérelem hivatalbóli elutasítása, mert annak tartalma nem felel meg a törvényben 
előírt követelményeknek [Pp. 273. § (1) bek.]. 
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BH2003. 249   I. Általános kártérítés megállapítására nem kerülhet sor csupán azért, mert a kár mértékének 
megállapítása hosszadalmas, vagy esetleg terjedelmes bizonyítási eljárást tenne szükségessé [Ptk. 355. § (1) és (4) 
bek., 359. § (1) bek., Pp. 3. § (3) bek., 164. § (1) és (2) bek., 206. § (3) bek.]. 
BH2003. 248   A bizományossal adásvételi szerződés alapján kapcsolatban álló vevő az adásvételi szerződésből 
eredő igényeit a megbízóval szemben nem, kizárólag a bizományossal szemben érvényesítheti [Ptk. 201. § (2) bek., 
210. § (4) bek., 236. § (1) és (2) bek., 237. § (2) bek., 479. § (3) bek., 507. §, 509. § (1) bek., 513. § (2) bek., Pp. 95. § 
(2) bek., 121. § (1) bek., 213. § (2) bek.]. 
BH2003. 245   A kötelezettnek a jogosult által történő perbe hívása az igény érvényesítésének olyan módja, amely 
alkalmas az elévülés megszakítására (1952. évi III. törvény 58. §). 
BH2003. 239   Ha a szerződés megkötésekor a vállalkozó előtt már ismert az építési terv mikénti módosulása, a 
szerződésben megjelölt átalányár az annak megfelelően elkészült mű ellenértéke [1959. évi IV. törvény 403. § (1) 
bekezdés]. 
BH2003. 236   Ha a jogalkalmazó szerv a jogszabály egyértelmű, több értelmezési lehetőséget nem engedő 
rendelkezését hagyja figyelmen kívül, menthető jogalkalmazási tévedésről nem lehet szó [1959. évi IV. törvény 245. 
§ (1) bekezdés, 275. § (1) bekezdés, 340. § (1) bekezdés, 349. § (1) bekezdés, 1972. évi 31. tvr. 15. § (6) bekezdés, 17. 
§ (1) bekezdés, 27/1972. (XII. 31.) MÉM rendelet 76. § (1) bekezdés, 88. § (1) bekezdés]. 
BH2003. 235   A szerződésen kívül okozott kár megtérítésére irányuló igény mindaddig idő előtti, amíg a károsult 
az őt jogszabály alapján megillető követelését a kötelezettel szemben nem érvényesítette [1959. évi IV. törvény 272. 
§, 276. § (1) bekezdés, 355. § (4) bekezdés, 1952. évi III. törvény 130. § (1) bekezdés f) pont, 157. § a) pont]. 
BH2003. 212   Ha a balesetet szenvedett munkavállaló volt munkáltatójának baleseti járadékfizetési 
kötelezettségét a gyáregységet működtető új munkáltató - vállalt kötelezettségeként - huzamosabb időn át 
teljesítette, a munkavállaló pedig a teljesítést elfogadta, az eredeti kötelezett helyébe a tartozásátvállalás alapján az 
új munkáltató lép. A törvény a régi és az új kötelezett tartozásának átvállalására nem ír elő írásbeli alakot, arra 
szóban vagy ráutaló magatartással is sor kerülhet [Ptk. 332. § (1) és (2) bek.]. 
BH2003. 203   I. Az ún. szándéknyilatkozat és a végleges szerződési nyilatkozat elhatárolása [Ptk. 205. § (1) bek., 
211. §, 213. § (1) bek., 214. § (1) bek.]. 
BH2003. 199   I. A bizonyítási teher alakulása a vadászatra jogosult területén az állam tulajdonában levő vad 
jogellenes kilövése miatt indult kártérítési perben. 
BH2003. 195   A vasúti pálya várható ívkorrekciójával kapcsolatban a vasút és a városi önkormányzat kártérítő 
felelőssége az építkező ingatlantulajdonosoknak adott téves tájékoztatás miatt [1959. évi IV. törvény 4. § (1) és (4) 
bekezdés, 324. § (1) bekezdés, 326. § (1) bekezdés, 339. § (1) bekezdés, 360. § (1) bekezdés, 1990. évi LXV. törvény 
103. § (4) bekezdés, 2/1986. (II. 27.) ÉVM rendelet 102. § (2)-(3) bekezdés]. 
BH2003. 190   Az adásvételi szerződés alanyainak meghatározása vásárláshoz kapcsolódó nyereményakcióban - 
harmadik személy vásárlói kártyájának felhasználásával - való részvétel esetén [1959. évi IV. törvény 117. § (2) 
bekezdés, 193. § (1) bekezdés, 365. §, 474. §, 584. § (3) bekezdés, 1991. évi XXXIV. törvény 23. § (1) bekezdés, 1952. 
évi III. törvény 213. § (1)-(2) bekezdés]. 
BH2003. 173   A jogtanácsost a munkadíj kizárólag a megbízó munkáltatóval kötött megállapodás alapján illeti 
meg. Ez vonatkozik a végrehajtási eljárásban felszámítandó munkadíjra is, ami - megállapodás hiányában - a 
munkáltatót illeti meg, mert a jogtanácsos a jogi tevékenységét munkaviszony, és nem megbízás alapján látja el 
[1983. évi 3. tvr. 2. §]. 
BH2003. 170   Kármegosztás alapjául csak a munkavállaló vétkes magatartása szolgálhat. Nem értékelhető a 
munkavállaló terhére a munkavégzésre kialakított és a munkáltató által eltűrt olyan gyakorlat, amely utóbb a 
munkahelyi balesetet előidézte [Mt. 174. § (2) és (3) bek., MK. 29. állásfoglalás]. 
BH2003. 163   A megbízás nélküli ügyvivő kártérítési felelősségének megállapítása körében irányadó szempontok 
[Ptk. 112. §, 196. §, 339. § (1) bek., 345. §, 474. §, 477. § (1) bek., 484. §, 485. §, 486. §, 487. §, 1992. évi LIV. tv. (IÁT) 
67. § (1) és (2) bek., 71. § (1) bek.]. 
BH2003. 154   A rendes jogorvoslat elmulasztásáról csak abban az esetben lehet szó, ha a jogorvoslati lehetőségről 
a fél tájékoztatást kapott. A végrehajtói intézkedés elleni rendes jogorvoslatnak a kifogás számít [1959. évi IV. 
törvény 349. § (1) bekezdés, 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet 21. § (2) bekezdés, 22. §]. 
BH2003. 152   Jogellenes és felróható mulasztás, ha az előzetes bizonyítás keretében az eljáró bíró csak másfél év 
múlva határoz a szakértő kirendeléséről [1959. évi IV. törvény 207. §, 349. § (1) bekezdés, 339. § (1) bekezdés]. 
BH2003. 150   Ha a sérelmet szenvedett fél kártérítési igényt nem terjeszt elő, de a jogsértés indokolatlanul súlyos, 
az ahhoz vezető magatartás pedig felróható, és megfelelő igényérvényesítés esetén a kártérítési kötelezettség nem 
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zárható ki, a közérdekű bírság kiszabásának feltételei ugyanúgy megvalósulnak, mintha a ténylegesen megítélhető 
kártérítés mutatna aránytalanságot a felróható magatartáshoz képest [1959. évi IV. törvény 76. §, 84. § (2) bekezdés, 
164. § (1) bekezdés]. 
BH2003. 130   Ha a munkavállaló a végelszámolóval szemben annak e minőségében tanúsított magatartása miatt 
azért indít pert, hogy a munkaügyi perben hozott ítéletben meghatározott járandóságát megkapja, e per elbírálására 
az általános hatáskörű bíróság rendelkezik hatáskörrel [Ptk. 339. §, Pp. 22. §, 349. §]. 
BH2003. 120   Nem sért eljárási szabályt a bíróság, ha a fél kérelme ellenére a jogvita jellegének, a felek 
személyében rejlő körülményeknek a mérlegelése alapján nem rendel ki pártfogó ügyvédet [1952. évi III. törvény 87. 
§ (1) bekezdés]. 
BH2003. 115   A károkozók egyetemleges marasztalására akkor is sor kerülhet, ha kártérítő felelősségük nem 
azonos felelősségi alakzat alapján állapítható meg [1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdés, 345. § (1) bekezdés, 
350. § (1) bekezdés, 1988. évi 2. tvr. 5/1988. (IV. 26.) MÉM rendelet 67. § (2) bekezdés, 68. §]. 
BH2003. 114   Nem minősül a veszélyes üzemi tevékenység körén kívül eső, elháríthatatlan oknak, ha - a 
mentőautó fékezése miatt - a mentő utasa kárt szenved. [1959. évi IV. törvény 345. § (1) bekezdés, 1/1975. (II. 5.) 
KPM-BM együttes rendelet 48. § (5) bekezdés, 1952. évi III. törvény 163. § (1) bekezdés, 164. § (2) bekezdés]. 
BH2003. 108   A vásárló csomagjának az áruház alkalmazottai részéről történő ellenőrzése önmagában nem sért 
személyhez fűződő jogot [1959. évi IV. törvény 76. § (1)-(2) bekezdés, 1952. évi III. törvény 206. §, 1998. évi IV. 
törvény 14. § (1) bekezdés]. 
BH2003. 89   Ha a munkavállaló a keresőképtelensége idejére is megkaphatja a teljes keresetét, nem tarthat 
igényt táppénzre [1997. évi LXXXIII. tv. 47. § (2) bek. b) pont]. 
BH2003. 88   A pénzkezelőt külön felelősségvállalás nélkül is terheli - a vétkességre tekintet nélküli - teljes 
kártérítési felelősség [Mt. 169. § (3) bek.]. 
BH2003. 77   Az állami tulajdonban lévő vagyonrész után járó juttatás körében az állami vállalat átalakulása 
folytán létrejött részvénytársaság mögöttes tulajdonosi szerkezetének nincs jelentősége [Ptk. 172. §, 173. §, 174. §, 
175. §, 1988. évi VI. tv. 17. §, 1989. évi XIII. tv. (Átv.), 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 107/A. § (1) bek. c) pont, (2) bek. a)  
pont, 1995. évi XXXIX. tv. (Priv. tv.) 5. § (2) bek. a) pont, 1962. évi IV. tv. (Vet.), 126/1992. (VIII. 28.) Korm. r., 
1114/1994. (XII. 7.) Korm. hat., 1063/1995. (VII. 6.) Korm. hat., 36/1998. (IX. 16.) AB határozat VII/1. pont]. 
BH2003. 75   A bíróság hivatalos tudomásával szemben is lehet helye az ellenkező bizonyításnak [1952. évi III. 
törvény 163. § (1)-(2) bekezdés, 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdés, 345. §, 1995. évi LIII. törvény 4. §, 
21/1986. (VI. 2.) MT rendelet, 4/1986. (VI. 2.) OKTH rendelkezés]. 
BH2003. 74   A tulajdonjog megállapítása a kábeltelevízió-hálózat kiépítésére és üzemeltetésére létrejött 
szerződés megszűnése miatt indult perben [1952. évi III. törvény 95. § (1) bekezdés, 121. § (1) bekezdés c) pont, 
124. § (1) bekezdés, 147. § (1) bekezdés, 163. § (1) bekezdés]. 
BH2003. 65   A rendkívüli perorvoslatot elbíráló bíróság ellen nincs helye kártérítési igény érvényesítésének arra 
hivatkozással, hogy a bíróság a felülvizsgálati eljárásban jogellenesen, az eljárási szabályok megsértésével hozta meg 
döntését. [1997. évi LXVI. törvény 2. §, 7. §, 1952. évi III. törvény 1. §, 229. § (1) bekezdés, 270. § (1) bekezdés, 271. § 
(1)-(2) bekezdés, 275/A. § (2) bekezdés, 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdés, 349. § (1) és (3) bekezdés]. 
BH2003. 63   A bizonyítási teher alakulása az áramszolgáltatás kikapcsolása miatt az áramszolgáltató ellen 
indított kártérítési perben [1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdés, 348. § (1) bekezdés, 1994. évi XLVIII. törvény 
50. § (2) bekezdés c) pont, 51. § (1) bekezdés e) és f) pont, 52. § (5) bekezdés b) pont]. 
BH2003. 35   Ha a munkáltatói jogkör gyakorlója testület, a kötelezettségszegésről való tudomásszerzés 
időpontjának azt az időpontot kell tekinteni, amikor a képviselőtestület - és nem annak egyes tagjai - arról teljes 
körűen tudomást szerzett. Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos helyzet és a bejelentésének elmulasztása 
folyamatos kötelezettségszegésnek minősül, ezért az objektív határidő elmulasztása nem állapítható meg addig, amíg 
az összeférhetetlen helyzet fennáll [1988. évi VI. tv. 31. § (1) bek., Mt. 191. § (2) bek. b) pont]. 
BH2003. 20   A megbízási és fővállalkozói szerződés elhatárolása [1959. évi IV. törvény 401. §, 474-475. §-ok, 
7/1978. (II. 1.) MT rendelet, 1952. évi III. törvény 215. §, 252. § (3) bekezdés]. 
BH2003. 18   A jogcím nélküli lakáshasználat e minősítését az időmúlás ténye nem változtatja meg, és a kiürítés 
iránti igény elévülését sem eredményezi [1959. évi IV. törvény 324. § (1) bekezdés, 1993. évi LXXVIII. törvény 87. § 
(1) bekezdés, 1971. évi 10. tvr. 5. § (2) és (5) bekezdés, 1/1971. (II. 8.) Korm. rendelet 102. § (2) bekezdés, 6/1994. 
(IV. 30.) HM rendelet 58. § (3) bekezdés a) pont, 1952. évi III. törvény 123. §, 206. § (1) bekezdés, 217. §, 253. § (3) 
bekezdés]. 
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BH2003. 16   A szerződő feleket terhelő együttműködési kötelezettség vizsgálata a szabadalmi oltalomnak 
díjfizetés elmulasztása miatt történt megszűnésével kapcsolatban érvényesített kárigény elbírálása során [1959. évi 
IV. törvény 277. § (3) bekezdés, 1952. évi III. törvény 164. § (1) bekezdés]. 
EBH2002. 803   A szolgáltatás megállapítása a hulladékégető megépítésének lehetővé tételénél (1992. évi LXXIV. tv. 
8. §). 
EBH2002. 790   I. Lényeges eljárási szabálysértésnek minősül, hogy a bíróság alkalmas módon nem biztosítja a 
félnek a szakvéleményre vonatkozó észrevétel előterjesztésének lehetőségét [Pp. 180. § (3) bek., 182. § (2) és (3) 
bek.]. 
EBH2002. 789   I. Ha a munkáltató a munkavállalót szabálytalan műveletre tanítja be, az eszerint dolgozó személy 
magatartása nem minősülhet vétkesnek [Mt. 174. § (1) és (4) bek.]. 
EBH2002. 788   Tiltott joglemondás miatt semmis a munkaszerződésnek az a rendelkezése, amely szerint a 
személyi alapbér a többletmunkaidő ellentételezését is magában foglalja, ha a többletmunkavégzés alkalomszerűen 
történik (Mt. 142. §, 147. §, 164. §). 
EBH2002. 786   I. A munkáltató jogellenes rendkívüli felmondása megalapozhatja a nem vagyoni kártérítésért 
fennálló felelősségét. 
EBH2002. 785   Ha a munkavállaló a rendes felmondás időpontjáig ténylegesen munkát végez, a 
keresőképtelenségére vonatkozó orvosi megállapítást felülbírálva a betegállományba vételről a munkáltatóját nem 
tájékoztatja, felmondási tilalom fennállására nem hivatkozhat [Mt. 90. § (1) bekezdés a) pont]. 
EBH2002. 774   A választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránti perekben hozott ítélet első fokon jogerőre 
emelkedik és az ellen 2002. január 1. napjától kezdődően a külön törvény nem teszi lehetővé a felülvizsgálatot, ezért 
a felülvizsgálati kérelmet hivatalból el kell utasítani [Pp. 270. §, 271. §, 273. § (1) és (5) bek., 2001. évi CV. tv. 9. §, 10. 
§, 12. §, 21. §, 1994. évi LXXI. tv. (Vbtv.) 55. §, 57. §]. 
EBH2002. 772   I. A választottbíróság eljárásának kikötésével a felek az államilag szervezett rendes bíróság eljárását 
a választottbírósági törvényben meghatározott körre korlátozzák. A választottbíráskodásról szóló törvényben foglalt 
szabályok megtartása esetén az állami bíróságok nem avatkozhatnak be a jogvita választottbíróság által történt 
elbírálásába [1949. évi XX. tv. (Alkotmány) 57. § (1) bek., 1994. évi LXXI. tv. (Vbtv.) 11-17. §-ai, 55. § (2) bek. d) pont]. 
EBH2002. 769   A határidős tőzsdei ügylet jellegét tekintve spekulációs ügylet, amelynek a kockázatát a 
befektetőnek kell viselnie. A bróker tájékoztatásával segítségére lehet a befektetőnek, a döntést azonban a 
befektetőnek kell meghoznia. A bróker kártérítési felelősségének megállapítása körében irányadó szempontok 
[1996. évi CXI. tv. (Épt.) 3. § (2) bek., 69. § (1), (3) és (4) bek., Pp. 206. §]. 
EBH2002. 768   Jogviszonyok alakulása közraktározáshoz kapcsolódó művi tárolás esetén [Ptk. 117. § (2) bek., 328. 
§ (1) bek., 1996. évi XLVIII. tv. (Ktv.) 14. § (1) bek., 20. §(1) bek.]. 
EBH2002. 767   Bank kártérítési felelősségének megállapítása, ha az óvást pótló banki nyilatkozatot nem a 
jogszabályban írt határidőben vette fel, és emiatt a felperes a megtérítési váltóadóssal szembeni megtérítési jogát 
elvesztette [Ptk. 301. §, 339. § (1) bek., 340. § (1) bek., 360. § (1) bek., 1/1965. (I. 24.) IM r. (Vár.) 44. § (3) bek., 44/A. 
§ (1) bek., 53. § (1) bek.]. 
EBH2002. 766   Az államigazgatási felügyelet alatt álló állami vállalattól (állami gazdaságtól) elvont vagyon erejéig 
az elvonás arányában fennálló felelősség megállapítása, számítási módja stb. körében irányadó szempontok [Ptk. 
273. § (1) és (2) bek., 274. § (1) bek., 301. §, 329. § (1) bek., 1992. évi LIV. tv. 53. § (1) és (2) bek., 1993. évi LXXXI. tv.-
nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 4. § (3) bek. a), b), c) és d) pont (4) bek., 62. § (1) bek., 1995. évi CXXI. tv. 
108. § (4) bek., 2000. évi LXXXVIII. tv., 2001. évi LXXXVII. tv. 3. §, 39/1984. (XI. 5.) MT rendelet 12. §, Pp. 196. § (1) 
bek. d) pont]. 
EBH2002. 765   Az állami tulajdonban lévő vagyonrész után járó juttatás körében az állami vállalat átalakulása 
folytán létrejött részvénytársaság mögöttes tulajdonosi szerkezetének nincs jelentősége [Ptk. 172. §, 173. §, 174. §, 
175. §, 1988. évi VI. tv. 17. §, 1989. évi XIII. tv. (Átv.) , 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 107/A. § (1) bek. c) pont (2) bek. a) 
pont, 1995. évi XXXIX. tv. (Priv. tv.) 5. § (2) bek. a) pont, 1962. évi IV. tv. (Vet.) , 126/1992. (VIII. 28.) Korm. rendelet, 
1114/1994. (XII. 7.) Korm. hat., 1063/1995. (VII. 6.) Korm. hat, 36/1998. (IX. 16.) AB határozat VII/1. pont]. 
EBH2002. 761   Ha a bíróság valamely ténymegállapítása a hivatalos tudomásán alapul, akkor erre a felek figyelmét 
fel kell hívni, mert a bíróság hivatalos tudomásával szemben is lehet helye az ellenkező bizonyításának (Pp. 163. §). 
EBH2002. 759   Valamely szerzői műnek oktatási segédkönyvvé nyilvánítása kérdésében szakminisztérium dönt, 
annak megítélése azonban, hogy az adott esetben a szabad felhasználás törvényi előfeltételei megvalósultak-e (vagy 
ennek hiányában szerzői jogsértés történt) a bíróság hatáskörébe tartozik [1969. évi III. tv. 17. § (2) bek., 1/1994. (II. 
3.) MKM r. 11. § (1) bek., 15. § (1) bek., 9/1969. (XII. 29.) IM r. 14. § (1) bek. Pp. 9. § (2) bek., 206. § (1) bek.]. 
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EBH2002. 758   Ha a szakértői véleményt testület alkotta meg, az annak kialakításában közreműködők 
(szakreferens, korreferens) véleményei nem minősülnek olyan személyes adatnak, amelynek a kiadását az érintett 
követelheti (1992. évi LXIII. tv. 11. §, 12. §). 
EBH2002. 757   Az egyház tulajdonában lévő ingatlan kiürítése iránti igény bírói úton érvényesíthető [1990. évi IV. 
tv. 15. §] 
EBH2002. 753   A speciális törvény hatáskörre vonatkozó eltérő rendelkezése hiányában a kártérítési kereset 
elbírálása bírói útra tartozik. Hatásköre vagy annak hiányát a bíróság analógia alapján nem határozhatja meg (Ptk. 7. 
§, 1997. évi XXXIII. tv. 37. §, 38. §). 
EBH2002. 751   Az egyértelmű illetékességi szabály olyan eljárásjogi rendelkezés, amelynek alkalmazása során a 
bíróságnak nincs mérlegelési lehetősége, így annak megsértésével megvalósulhat olyan jogellenes magatartás, amely 
megalapozza a jogalkalmazó szerv kárfelelősségét [Ptk. 349. § (1) és (3) bek., 339. § (1) bek.]. 
EBH2002. 748   Nem mentesül a fokozott veszéllyel járó tevékenységgel okozott kár megtérítése alól az, aki a 
károkozást objektíve elháríthatta volna (Ptk. 345. §). 
EBH2002. 747   Ha a magzat fejlődés rendellenességének gyanúja nem zárható ki, az orvosi tájékoztatásnak ki kell 
terjednie fejlődési rendellenesség valószínűségének mértékére, a terhesség megszakítás elvi lehetőségére és a 
szakmai felülvizsgálat igénybevételének a lehetőségére [Ptk. 339. § (1) bek., 348. § (1) bek., 1972. évi II. tv. 45. § (1) 
bek., 1992. évi LXXIX. tv. 6. § (1) és (3) bek.]. 
EBH2002. 695   A károsult a személyes és vagyoni körülményeit nem köteles változatlanul megőrizni avégett, hogy 
a kártérítés összege ne módosulhasson. Ilyen esetben is irányadó a káronszerzés tilalma, valamint a tisztességes 
eljárás alapelve (Mt. 184. §). 
EBH2002. 694   A munkáltató 1978. március 1-je előtti károkozásával felmerült nem vagyoni kártérítésre 
vonatkozó igény nem érvényesíthető [Ptk. 354. §, Ptké. II. 14. §, 1967. évi II. tv. végrehajtására kiadott 48/1979. (XII. 
1.) MT r. 83. § (5) bek.]. 
EBH2002. 688   A munkaszerződésnek az a kikötése, hogy a munkáltató a rendes (és rendkívüli) felmondás jogával 
nem élhet, semmis [Mt. 89. §, 8. § (1) bek.]. 
EBH2002. 681   A munkáltató elévülési időn belül érvényesítheti az átalánytérítés megfizetésére irányuló igényét a 
munkavállaló jogellenes munkaviszony megszüntetése következményeként [Mt. 11. §, 101. § (1), (4) bek., 173. §]. 
EBH2002. 679   Ha a munkáltató a létszámleépítés elvétől alapos ok nélkül eltér, eljárása rendeltetésellenes 
joggyakorlásnak minősül (Mt. 4. §, Kjt. 30. §). 
EBH2002. 670   A korlátolt felelősségű társaságból kizárt tag üzletrészének értékesítése folytán a felszámolás alá 
kerülő adós kft. törzstőkéje nem csökkent, hanem csupán más személy vált az értékesített üzletrész tulajdonosává. 
Ezért az értékesített üzletrész ellenértéke (amennyiben még megvan), a kizárt tagot illeti meg, az nem lesz a 
felszámolási vagyon része. Amennyiben az adós azt nem tudja kiadni, a kizárt tag mint hitelező kártérítési igényét a 
megfelelő kielégítési rangsorba kell besorolni [1991. évi IL. tv. 4. § (1) bek., (2) bek., 34. § (1) bek., 57. § (1) bek., 61. § 
(4) bek., 1988. évi VI. tv. 17. §, 165. § (7) bek., 169. § (1) bek., 183. §, Ptk. 339. § (1) bek., 344. § (1) bek.]. 
EBH2002. 666   I. Felszámolási eljárás kezdeményezését elmulasztó végelszámoló kártérítési felelősségének 
megállapítása körében irányadó szempontok [Ptk. 339. § (1) bek., 1993. évi LXXXI. tv.-nyel és 1997. évi XXVII. tv.-
nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször módosított Cstv.) 68. § (2) bek., 72. § (1) bek., 73. § (3) bek., Pp. 213. § (3) 
bek.]. 
EBH2002. 652   I. Az államigazgatási felügyelet alá vonás nem terjed ki a vállalat működésének közvetlen 
irányítására [1992. évi LIV. tv. 1. § a) pont, 5. §, 1977. évi VI. tv. 2. § (1)-(2) bek., 22. § (1) bek., 30/B. §, 42/A. §]. 
EBH2002. 650   A magyar bíróság joghatóságát megalapozza az is, ha az alperes anélkül, hogy kifogásolná a 
joghatóság hiányát, az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozatot tesz (perbebocsátkozás) kivéve, ha a magyar bíróság 
joghatósága kizárt [1979. évi 13. tvr. 54. § (1) bek., 62/F. § (1) bek., 62/H. §, Pp. 23. § (1) bek. a) pont, 28. §, 30. § (1) 
bek., 130. § (1) bek. d) pont, 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 34. § (1) és (2) bek.]. 
EBH2002. 649   A Bécsi Egyezménynek megfelelő ésszerű határidőn belüli teljesítés meghatározása körében 
irányadó szempontok (1979. évi 13. tvr. 25. §, 1987. évi 20. tvr.-rel kihirdetett, az áruk nemzetközi adásvételi 
szerződéseiről szóló 1980. évi Bécsi Egyezmény 18. Cikke, 33. Cikke, 74. Cikke, Pp. 164. §). 
EBH2002. 648   Kizárólag a keretbiztosítéki jelzálogjogként bejegyzett jelzálog teszi lehetővé a tartós jogviszonyból 
származó követelések ún. kicserélődését a jelzálogjog azonossága mellett [Ptk. 266. § (1) és (3) bek., 267. § (1) bek.] 
EBH2002. 645   A privatizációs ellenértékhányadra jogosult társaság az őt megillető jogról lemondhat, az ilyen 
lemondás nem ütközik jogszabályba, az nem semmis [Ptk. 5. §, 8. § (3) bek., 198. § (3) bek., 200. § (2) bek., 318. §, 
1989. évi XIII. tv. (Átv.) 21. § (1) bek., 1992. évi LIV. tv. (IÁT.) 15. § (1) bek., 69. §]. 
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EBH2002. 644   I. A részben színlelt szerződésre figyelemmel a szerződő felek kártérítési felelőssége [Ptk. 4. § (4) 
bek., 207. § (4) bek., 344. § (1) bek.]. 
EBH2002. 640   A volt betéti társaság tagjaival szemben versenytárs a Bt. által tanúsított tisztességtelen piaci 
magatartás miatt objektív szankciók érvényesítésére nem jogosult. Kártérítést azonban a beltaggal szemben 
érvényesíthet, ha annak a feltételei fennállnak. (1990. évi. LXXXVI. tv. 5. §, 29. §, 1997. CXLIV. tv. 101. §) 
EBH2002. 631   Autópályán vaddal való ütközés következtében ért kárért az autópálya kezelőjét csak vétkességi és 
nem objektív felelősség terheli. [Ptk. 339. § (1) bek., 1988. évi I. tv. 35. §] 
EBH2002. 630   Nem jár el a legnagyobb gondossággal és körültekintéssel az az orvos, aki nem végzi el azokat a 
vizsgálatokat, amelyek alapján megalapozottan lehet dönteni a császármetszés szükségességéről, ezért az ebből 
eredő kárt a kórház köteles megtéríteni. (Ptk. 339. §, 348. §, 1972. évi II. tv. 43. §) 
EBH2002. 626   A kegyeleti jog gyakorlásának jogellenes korlátozása nem vagyoni kártérítést alapoz meg. [Ptk. 85. § 
(3) bek., 354. §, 339. §, 34/1992. (VI. 1.) AB határozat] 
EBH2002. 625   A hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütközik, ha a szórakozóhely látogatását olyan klubtagsági 
igazolványhoz kötik, amelyet népcsoporthoz való tartozás szerint biztosítanak az érdeklődőknek. (Ptk. 76. §) 
BH2002. 505   A pénztárost, a pénzkezelőt, az értékkezelőt fokozott felelősség terheli. Az ismeretlen tettes által 
elkövetett bűncselekmény nem mentesíti a pénztárost a kártérítési kötelezettsége alól. Ez alól csak akkor mentesül, 
ha bizonyítja, hogy a hiányt elháríthatatlan külső ok idézte elő, vagy a munkáltató a biztonságos őrzés feltételeit nem 
biztosította [Mt. 169. § (1) és (3) bek.]. 
BH2002. 494   I. A visszavásárlási kötelezettséggel forgalmazott részvények esetén a kibocsátó bank és az általa 
megbízott forgalmazó egyetemleges kártérítési felelőssége körében irányadó szempontok [Ptk. 4. § (4) bek., 198. § 
(1) bek., 216. § (1) bek., 318. § (1) bek., 339. § (1) bek., 350. § (1) bek., 1990. évi V. tv. 2. § (1) bek., 1996. évi CXI. tv. 
(a továbbiakban: Épt.) 219. § (1) bek., 296. § a) pont, 1996. évi CXII. tv. 3. § h) és i) pont, 11. § a) pont, 90. §, 1988. évi 
VI. tv. 266. § (2) és (4) bek., 1997. évi CXLIV. tv. 223. §, 266. § (2) és (4) bek., 267. § (1) bek., 1993. évi LXXXI. tv.-nyel 
és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. 61. § (4) bek., 62. § (2) bek.]. 
BH2002. 488   A biztosító kockázatviselésének feltételei társasház lépcsőházában elhelyezett dolgok 
eltulajdonítása esetén [1959. évi IV. törvény 536. § (1) bekezdés, 548. §, Bizt. Szab. III/14. pont]. 
BH2002. 487   A biztosítóra terhesebb, 70-30%-os kármegosztás a gépkocsiban hagyott egyik kulcs és forgalmi 
engedély miatt [1959. évi IV. törvény 536. § (1) bekezdés, 540. § (2) és (3) bekezdés, 548. §, 555. § (1) bekezdés, 556. 
§ (1) és (3) bekezdés, 277. § (2) bekezdés, 318. § (1) bekezdés, 340. § (1) bekezdés]. 
BH2002. 484   A föld használóját és a vadászatra jogosultat egyaránt terheli a vadkárelhárítási, kármegelőzési 
kötelezettség, ennek költségeit fele-fele arányban kell viselniük [1959. évi IV. törvény 340. §, 341. §, 1996. évi LV. 
törvény 79. § (1) bekezdés a) pont]. 
BH2002. 483   A tagok megbízása alapján megrendelőként eljáró lakásépítő és -fenntartó szövetkezet felelőssége a 
vállalkozó hibás teljesítéséért [1992. évi I. törvény 70. § (1) és (3) bekezdés, 1959. évi IV. törvény 339. § (1) 
bekezdés, 394. § (1) bekezdés, 404. § (2) bekezdés, 474. §]. 
BH2002. 482   Korlátozott lakáshasználatot eredményező károkozás miatt érvényesített vagyoni és nem vagyoni 
kárigény elbírálásának szempontjai [1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdés, 355. § (4) bekezdés]. 
BH2002. 481   Ha a csereszerződést a bíróság hozza létre, annak hatálya az ítélet jogerőre emelkedésének 
időpontjában kezdődik. [1959. évi IV. törvény 208. § (3) bekezdés]. 
BH2002. 462   A felek és a bíróságok a Polgári Perrendtartásban szabályozott, az anyagi jogerőre vonatkozó 
rendelkezések alapján a jogerős határozat tartalmához kötve vannak, azt irányadónak kell tekinteni [Pp. 229. § (1) 
bek.]. 
BH2002. 460   Hivatalvesztés fegyelmi büntetés esetén is a köztisztviselők jogállásáról szóló törvénynek a 
jogviszony jogellenes megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a bíróság megállapítja a 
fegyelmi határozat jogellenességét, és a köztisztviselő a visszahelyezés mellőzését kéri. Ebben az esetben azonban 
vizsgálni kell, hogy a köztisztviselő az egészségi állapotára figyelemmel igényt tarthat-e elmaradt illetményre [1992. 
évi XXIII. tv. 60. § (2)-(4) bek.]. 
BH2002. 454   Az adós bank elleni felszámolási eljárásban az 1991. évi IL. törvény rendelkezéseit az 1996. évi CXII. 
törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Ebből következően a számlatulajdonos hozzájárulása nélkül leemelt 
összeg visszafizetésére irányuló hitelezői követelést a többször módosított 1991. évi IL. törvény 57. §-a (1) 
bekezdésének d) pontjába kell sorolni [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi 
IL. tv. 57. § (1) bek. d), f) és g) pont, 1996. évi CXII. tv. 55. § (3) bek., 59. § (1) bek., 177. § (1) bek., 183. § (1) bek.]. 
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BH2002. 452   A felszámolási eljárás során a felszámoló által indított perben a hitelező javára megítélt perköltség 
egésze - beleértve az ügyvédi munkadíjat is - a hitelezői igény besorolása szempontjából felszámolási költségnek 
minősül [Pp. 75. § (1) és (2) bek., 1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. 48. § (1) bek., 57. § (1) bek., 57. 
§ (2) bek. c), d), e) és f) pontjai, 58. § (1) bek.]. 
BH2002. 446   I. Az államigazgatási felügyelet alatt álló állami vállalattól elvont vagyon erejéig és az elvonás 
arányában az ÁPV Rt. kezesként köteles helytállni az elvonás időpontjában fennálló tartozásokért [1992. évi LIV. tv. , 
Ptk. 329. § (1) bek.]. 
BH2002. 445   A privatizációs ellenértékhányadra jogosult társaság a megillető jogról lemondhat, az ilyen 
lemondás nem ütközik jogszabályba, az nem semmis [Ptk. 5. §, 8. § (3) bek., 198. § (3) bek., 200. § (2) bek., 318. §, 
1989. évi XIII. tv. (Átv.) 21. § (1) bek., 1992. évi LIV. tv. (IÁT.) 15. § (1) bek., 69. §]. 
BH2002. 441   I. A biztosítási intézkedés és az ideiglenes intézkedés elhatárolása [1994. évi LIII. törvény 185. §, 
188. §, 1952. évi III. törvény 156. §, 195. §]. 
BH2002. 435   A polgármesteri hivatal a közúti forgalom szervezése, a jelzőtáblák, jelzőlámpák elhelyezése során a 
közhatalom gyakorlása körében szervező, intézkedő tevékenységet lát el [1959. évi IV. törvény 339. §, 349. §, 1990. 
évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdés, 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 28. §, 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 
2. § (1) bekezdés, 5. § (3) bekezdés]. 
BH2002. 432   Nincs helye sajtó-helyreigazításnak, ha a sajtó a valóságnak megfelelően ad ismertetést 
jogszabályban szabályozott eljárási rend keretei között meghozott fegyelmi határozatról [1959. évi IV. törvény 79. § 
(1) bekezdés, 1986. évi II. törvény 2. § (1) bekezdés, 3. § (1) bekezdés, 1992. évi XXXIII. törvény, PK 14. sz. 
állásfoglalás]. 
BH2002. 405   Kizárólag a keretbiztosítéki jelzálogjogként bejegyzett jelzálogjog teszi lehetővé a tartós 
jogviszonyból származó követelések ún. kicserélődését a jelzálogjog azonossága mellett [Ptk. 266. § (1) és (3) bek., 
267. § (1) bek.]. 
BH2002. 404   I. A letéti jegy kellékei. A kellékhiányos letéti jegy semmissége [1988. évi 18. tvr. (Ltvr.) 3. § (1) bek. 
b) és c) pont, (2) bek., Ptk. 234. § (2) bek., 237. §, 338/A. § (2) bek.]. 
BH2002. 397   A szerződés értelmezésével dönthető el, hogy a késedelmi kötbér kikötése vonatkozik-e a 
megrendelő díjfizetési késedelmére is. A díjfizetési késedelem esetére kikötött kötbérre egyébként a késedelmi 
kamat szabályait kell alkalmazni [1959. évi IV. törvény 207. § (1) bekezdés, 247. § (2) bekezdés, 86/1990. (XI. 14.) 
Korm. rendelet]. 
BH2002. 392   A valótlan tényközlés jogkövetkezményei alól a sajtót nem mentesíti, hogy korábban a tényekről 
valósághűen is beszámolt [1959. évi IV. törvény 78. §, 84. § (1) bekezdés a)-e) pont, 339. § (1) bekezdés, 355. § (4) 
bekezdés, 1952. évi III. törvény 163. § (3) bekezdés, 206. § (1) bekezdés]. 
BH2002. 374   A jogszerű felmondást sem méltányosságból, sem olyan körülményekre tekintettel nem lehet 
hatálytalanítani, amelyek a munkaügyi jogvita keretein kívül esnek. A felmondási ok vizsgálata nem jogosítja fel a 
bíróságot arra, hogy a munkáltató vezetésének körébe tartozó olyan kérdések eldöntésébe is beavatkozzon, amelyek 
nem tartoznak a munkaügyi jogvita körébe [Mt. 89. § (3) bek.]. 
BH2002. 365   A fillér mint a forint osztott része mind az árak meghatározásakor, mind pedig különféle 
elszámolások során jogszerűen használható. Csak a fizetések lebonyolításánál kell figyelmen kívül hagyni a kerekítés 
módszerével [1959. évi IV. törvény 338/B. §, 1996. évi LVII. tv. 7. §, 86. § (2) bek. a), c) és e) pont, 9000/1946. (VII. 
28.) ME rendelet 1. § (1) és (2) bek., 6/1997. (MK. 61.) MNB rendelkezés 32. §, 2/1992. (III. 25.) MNB hirdetmény, 
2/1996. (MK. 22.) MNB hirdetmény, 3/2000. (II. 11.) FVM rendelet, 1/2000. PJE határozat]. 
BH2002. 364   I. A kötelezett az engedményestől kapott értesítés esetén jogszerűen tarthat igényt az 
engedményezés megtörténtének hitelt érdemlő igazolására. Ezért nem róható terhére, ha annak megtörténtéig az 
engedményes részére nem teljesít [Ptk. 200. § (1) bek., 328. § (2), (3) és (4) bek., 329. § (1) bek.]. 
BH2002. 358   Az útépítéssel megnövekedett zajhatás és légszennyezés miatti - forgalmi érték csökkenésére 
alapozott - kártérítési igény elbírálása a lakó-, illetve üdülőövezetben fekvő ingatlanok esetében [1959. évi IV. 
törvény 100. §, 339. § (1) bekezdés]. 
BH2002. 352   Személyhez fűződő jog megsértésének megállapítása indokolatlanul bántó, a becsületet és emberi 
méltóságot sértő kijelentések esetén [1959. évi IV. törvény 75. § (1) bekezdés, 76. § (1) bekezdés, 84. § (1) bekezdés 
e) pont, 339. § (1) bekezdés, 355. § (4) bekezdés, 1952. évi III. törvény 206. § (1) bekezdés]. 
BH2002. 350   A szovjet csapatkivonás után megüresedett ingatlanok hasznosításával keletkezett bevételnek az 
állami költségvetés és az önkormányzatok közötti megosztása [1989. évi XIII. törvény, 1991. évi XCI. törvény 28. § 
(2) bekezdés a)-b) pont, 1992. évi LIV. törvény 42. § (1) bekezdés, 81/1992. (V. 14.) Korm. rendelet 2. § (2) 
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bekezdés, (7) bekezdés a) pont, 86/1990. (XI. 14.) Korm. rendelet, 1959. évi IV. törvény 685. §, 2/1998. PJE 
határozat]. 
BH2002. 331   A munkáltató a munkavállalót ért kárért akkor tartozik felelősséggel, ha a kár a munkavállaló 
munkaviszonyával összefüggésben keletkezett. A károsodásnak tehát a munkaviszonyból folyó tevékenységgel kell 
összefüggésben állnia. Ebből következik, hogy nem felel a munkáltató a balesetből eredő kárért, ha a baleset a 
munkavállaló engedély nélküli magánmunkája (fusizás) során következett be [Mt. 174. § (1)-(3) bek., MK 29. sz. és 
MK 31. sz.]. 
BH2002. 330   I. Ha a munkavállaló a bérleti szerződés jogosulatlan felmondásával kárt okoz a munkáltatójának, 
azt a szándékos károkozásra vonatkozó szabályok szerint köteles megtéríteni. 
BH2002. 326   I. A felszámoló jogszerűen jár el, ha a zálogtárgy értékesítéséből befolyó vételárat tartalékolja a 
felszámolás várható - jogerősen még el nem bírált - költségeire [Ptk. 361. §, 364. §, 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 57. § (1) 
bek. a) és b) pont, 58. § (1) bek.]. 
BH2002. 322   Ha a kölcsönszerződésben a kötelezett teljesítésének időpontja dátumszerűen meg van jelölve, a 
határidő lejártát követően a kötelezett késedelme - a jogosult felszólítása nélkül is - beáll. A késedelem beálltával 
érvényesülnek a késedelem jogkövetkezményei, így a késedelmi kamat fizetésére vonatkozó kötelezettség is [Ptk. 
207. § (5) bek., 234. § (1) bek., 274. § (2) bek., 276. § (1) bek., 289. § a) pont, 301. § (1) bek., 302. § a), b) és c) pont, 
328. § (1) bek., 329. § (1) bek., 337. § (1) bek., 523. § (1) bek.]. 
BH2002. 320   I. Az államigazgatási felügyelet alá vonás nem terjed ki a vállalat működésének közvetlen 
irányítására [1992. évi LIV. tv. 1. § a) pont, 5. §, 1977. évi VI. tv. 2. § (1)-(2) bek., 22. § (1) bek., 30/B. §, 42/A. § (3) 
bek.]. 
BH2002. 318   I. A szerződésnek a korlátolt felelősségű társaság taggyűlése általi jóváhagyása a társaság belső 
ügye, ezért kívülálló harmadik személlyel szemben a taggyűlési jóváhagyás hiányára nem lehet hivatkozni [Ptk. 139. 
§, 148. §, 219. § (2) bek., 1988. évi VI. tv. 183. § (2) bek. g) pont, (3) bek., 199. § (2) bek., XXV. PED]. 
BH2002. 307   A kutatási szerződésnek a vállalkozási elemeket tartalmazó részében a vállalkozási szerződésre 
vonatkozó szabályokat, a megbízási elemeket tartalmazó részében pedig a megbízási szerződésre vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni [1959. évi IV. törvény 228. § (1) bekezdés, 395. § (1)-(2) bekezdés, 412. § (1) bekezdés, 
414/A. §, 1952. évi III. törvény 206. § (3) bekezdés]. 
BH2002. 305   A munkáltató kártérítési felelőssége a rendkívüli felmondás indokolásában állított - személyhez 
fűződő jogot sértő - valótlan tényállítások miatt [1959. évi IV. törvény 84. § (1) bekezdés e) pont, 339. § (1) bekezdés, 
354. §, 1952. évi III. törvény 163. §, 164. §]. 
BH2002. 278   A korlátolt felelősségű társaságból kizárt tag üzletrészének értékesítése folytán a felszámolás alá 
kerülő adós kft. törzstőkéje nem csökkent, csupán más személy vált az értékesített üzletrész tulajdonosává. Ezért az 
értékesített üzletrész ellenértéke (amennyiben még megvan), a kizárt tagot illeti meg, az nem lesz a felszámolási 
vagyon része. Ha az adós azt nem tudja kiadni, a kizárt tag mint hitelező kártérítési igényét a megfelelő kielégítési 
rangsorba kell besorolni [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 4. § (1) bek., (2) bek., 34. § 
(1) bek., 57. § (1) bek., 61. § (4) bek., 1988. évi VI. tv. 17. §, 165. § (7) bek., 169. § (1) bek., 183. §, Ptk. 339. § (1) bek., 
344. § (1) bek.]. 
BH2002. 274   I. Az akkreditív alapján teljesítendő fizetésnél a megbízó és a bank közötti, illetve a megbízó és a 
vele szerződő fél közötti alapügylet nem vizsgálható, és az alapjogviszonyból eredő kifogások nem hozhatóak fel. 
Ebből az következik, hogy a benyújtott okmányoknak az akkreditív előírásain túlmenő tartalmi valósága nem 
vizsgálható, csak az, hogy az okmányok megfelelnek-e az akkreditívben előírt kikötéseknek [a párizsi Nemzetközi 
Kereskedelmi Kamara által kiadott Okmányos Meghitelezésre Vonatkozó Egységes Szabályok és Szokványok 
(Szokvány) 3. cikk, 13. cikk a) és b) pontja, 14. cikk b) és c) pontja, 15. cikk, Ptk. 4. §, 6. §, 205. § (4) bek., 242. § (1) 
bek., 277. § (2) bek., 315. §, 318. §, 329. § (1) és (3) bek., 339. § (1) bek., 6/1997. (MK 61.) MNB rend. 14. § (5) bek., 
1979. évi 13. tvr. 25. § j) pont, 1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 205. §, 1996. évi CXII. tv. 82. § (4) bek.]. 
BH2002. 242   I. Önmagában abból a körülményből, hogy a munkavállaló a munkáltató rendes felmondása 
jogszerűségét elbíráló perben a korábbi - általa egyébként vitatott - írásbeli figyelmeztetések miatt nem 
kezdeményezett munkaügyi jogvitát, nem következik, hogy kizárt lenne a felek közötti szakmai vitára - a 
munkavállaló véleménynyilvánításával összefüggő - a munkáltatói magatartásra vonatkozó tények perbeli 
megállapítása és figyelembevétele [Pp. 206. § (1) bek.]. 
BH2002. 241   I. A félrevezető tájékoztatással kibocsátott részvényekre vonatkozó érvénytelen szerződés alapján a 
kibocsátót és a forgalmazót terhelő egyetemleges kártérítési felelősség. A kötvénybirtokosokat megillető kár 
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mértéke meghatározásánál irányadó szempontok [Ptk. 337. § (1) bek., 355. §, 1990. évi VI. tv. (Épt.) 83. §, 84. § (1) 
bek., Pp. 30. § (1) bek., 37. §, 163. § (3) bek., 206. § (3) bek.]. 
BH2002. 235   I. Az ítélt dolog tárgya: a keresettel érvényesített jogról való döntés, az annak alapjául szolgáló 
releváns tények és jogi okfejtések, így a felek közötti jogviszony minősítése is, amely utóbb vitássá nem tehető, attól 
egy későbbi perben a bíróság sem térhet el (Pp. 229. §). 
BH2002. 226   Az államigazgatási jogkörben ügyintézési késedelemmel okozott kár megtérítése iránt indított 
perben az ügyintézési késedelem időtartamának és okának vizsgálata [1991. évi XXV. törvény, 1992. évi XXIV. 
törvény 4. §, 1992. évi IL. törvény 1. § (1) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, 1959. évi IV. törvény 339-340. §, 349. § (1) 
bekezdés]. 
BH2002. 223   Önmagában az a tény, hogy az alperes a felperest bűncselekmény elkövetésével gyanúsította, és 
ellene feljelentést tett, személyiségvédelmi igényt nem alapoz meg, és kártérítő felelősség alapjául attól függetlenül 
nem szolgálhat, hogy a büntetőeljárás nem vezetett a felperes bűnösségének a megállapításához [1959. évi IV. 
törvény 76. §, 78. §, 84. § (1) bekezdés a) pont, 339. § (1) bekezdés, 1973. évi I. törvény 122. § (1) bekezdés]. 
BH2002. 222   A közüzemi szolgáltatást nyújtó részvénytársaság adatkezelőnek minősül, ezért adat- és 
titokvédelem terheli: ügyfele személyes adatainak - hozzájárulás nélküli - nyilvánosságra hozatala személyhez 
fűződő jogot sért [1959. évi IV. törvény 75. § (1) bekezdés, 84. § (1) bekezdés e) pont, 339. § (1) bekezdés, 355. § (4) 
bekezdés, 1992. évi LXIII. törvény 2. §, 3. § (1) bekezdés a) pont, 18. §, 1992. évi LXXII. törvény 24. § (1) bekezdés, 
1952. évi III. törvény 163. § (3) bekezdés, 164. § (1) bekezdés, 206. § (1) bekezdés]. 
BH2002. 221   A jogi személy hírnevét az olyan, vele összefüggésbe hozható közlés sérti, amely nyíltan, vagy 
célzással, utalással valótlan tényt állít [1959. évi IV. törvény 75. § (1)-(2) bek., 78. § (1)-(2) bekezdés]. 
BH2002. 195   A Bécsi Egyezménynek megfelelő ésszerű határidőn belüli teljesítés meghatározása körében 
irányadó szempontok [1979. évi 13. tvr. 25. §, 1987. évi 20. tvr.-rel kihirdetett, az áruk nemzetközi adásvételi 
szerződéseiről szóló 1980. évi Bécsi Egyezmény 18. cikke, 33. cikke, 74. cikke, Pp. 164. §]. 
BH2002. 178   Az Országgyűlés vizsgálóbizottságának zárt ülésén meghallgatott személy tényállításának 
valóságáért helytállni tartozik a bizottság tagja, ha az elhangzottakat - anélkül, hogy ez joga vagy kötelezettsége volna 
- a sajtó útján nyilvánosságra hozza [1949. évi XX. törvény 59. §, 61. § (1) bekezdés, 1959. évi IV. törvény 75. § (1) 
bekezdés, 78. § (2) bekezdés, 84. § (1) bekezdés, 355. § (4) bekezdés, 1990. évi LV. törvény 4. §, 1976. évi 8. tvr. , 
1993. évi XXXI. törvény, 1952. évi III. törvény 163. § (3) bekezdés, 206. § (3) bekezdés, PK 14. sz. állásfoglalás]. 
BH2002. 152   A jogerősen elrendelt biztosítási intézkedés szempontjából a körülmények időközben történő 
esetleges változásának nincs jogi jelentősége [1994. évi LIII. tv. (Vht.) 201. § (1) bek.]. 
BH2002. 151   Biztosítási intézkedés elrendelésénél irányadó szempontok [1994. évi LIII. tv. 185. §, 187. § (1) bek. 
b) pont, 190. § (1) és (2) bek., 191. §, Pp. 195. § (1) bek.]. 
BH2002. 149   Üzletrész adásvételére vonatkozó szerződés megtámadása esetén a feltűnően nagy értékkülönbség 
meghatározása körében irányadó szempontok [Ptk. 201. § (2) bek., 202. §, Pp. 141. § (6) bek., 1988. évi VI. tv. 169. § 
(1) bek.]. 
BH2002. 148   I. A kizárólag felszámolási eljárás keretében érvényesíthető követelés tekintetében 
permegszüntetésnek van helye [1986. évi 11. tvr. 17. § (4) bekezdés, 1952. évi III. törvény 130. § (1) bekezdés, b) 
pont, 157. § a) pont, 251. § (1) bekezdés]. 
BH2002. 146   Az árverésen - tehát hatósági határozattal való jogszerzés esetén - nem alkalmazhatóak a Polgári 
Törvénykönyvnek a szerződéses jogviszonyokra vonatkozó szabályai, így a szerződés feltűnő értékaránytalanságára 
alapított megtámadási ok sem érvényesíthető [1959. évi IV. törvény 235. § (1) bekezdés, 237. § (1) és (2) bekezdés, 
1994. évi LIII. törvény 3. §, 141. §]. 
BH2002. 142   I. A szándékoltan tilos szerződésben való közreműködésre irányuló ügyvédi képviseleti megbízás 
esetén a megbízó a jogügylet érvénytelenségének következményeként keletkezett kárát nem háríthatja át a 
megbízott ügyvédi irodára [1959. évi IV. törvény 350. § (4) bekezdés, 474. § (1)-(2) bekezdés, 478. § (1) bekezdés, 
1983. évi 4. tvr. 1. § (4) bekezdés]. 
BH2002. 139   A gépjármű általános szervizelése során az átvizsgálási kötelezettség terjedelme és az ehhez 
kapcsolódó jótállási felelősség. [1959. évi IV. törvény 248. § (3) bekezdés]. 
BH2002. 135   I. Hírnévrontás önkormányzati választási programbeszédben és szórólap terjesztése útján [1959. 
évi IV. törvény 75. § (1) bekezdés, 78. § (1)-(2) bekezdés]. 
BH2002. 94   I. Elenyészik a foglaló mérséklése iránti igény, ha a felek a foglalóval biztosított előszerződést és 
szerződést is teljesítve a foglalót a vételárba beszámították [1959. évi IV. törvény 244. §, 245. § (3) bekezdés]. 
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BH2002. 90   A személyhez fűződő jogok megsértését jelenti a tanuló származása miatti hátrányos 
megkülönböztetése [1959. évi IV. törvény 76. § (1) bekezdés, 84. § (1) bekezdés a) és e) pont, 355. § (1) bekezdés, 
1952. évi III. törvény 9. § (2) bekezdés]. 
BH2002. 85   A rongálás és a magánlaksértés megvalósul, ha az 50-50%-os eszmei tulajdonú, kétszintes házas 
ingatlanon az alsó szinten lakó vádlott olyan felújítási munkálatokat végeztet, amely a felső szinten, a sértett 
kizárólagos rendelkezése alatt álló épület födémszerkezetének a megbontásával és a sértett lakrészén elhelyezett 
zárszerkezet eltávolításával jár, anélkül, hogy ehhez a vádlott a sértett előzetes hozzájárulását beszerezte volna [Btk. 
176. § (1) bek., 324. § (1) bek.]. 
BH2002. 77   A kártérítés összegének kiszámításánál mindazt az állami egészségügyi és a társadalombiztosítás 
keretében járó ellátást le kell vonni, amelyre való jogosultság összefüggésbe hozható a munkahelyi baleset 
következményével. Ha a munkavállaló a balesettel összefüggésben bekövetkezett rokkantsága nélkül nem lenne 
jogosult özvegyi nyugdíjra, annak összegét - minthogy ez a juttatás nem független a baleset következményétől - a 
munkáltató által fizetendő kártérítési járadék összegéből le kell vonni [Mt. 177. §, 182. § b) pont, 1997. évi LXXXI. tv. 
47. § (2) bek.]. 
BH2002. 70   Helyiség bérletére vonatkozó szerződés felmondásának érvényessége tárgyában vizsgálandó 
körülmények [1993. évi LXXVIII. tv. (Lt.) 24. § (1) bek. b) és d) pont, 25. § 1990. évi LXXIV. tv. (Épt.) 12. § (1) bek., 33.  
§]. 
BH2002. 54   A gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatos jogcselekményeket és jognyilatkozatokat a 
felszámoló a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet törvényes képviselőjeként teszi. E jogkörében tanúsított 
magatartásáért kárfelelősséggel tartozik, ha másnak felróhatóan kárt okoz [1959. évi IV. törvény 306. § (3) bekezdés, 
310. §, 339. § (1) bekezdés, 350. § (3) bekezdés, 369. § (1) bekezdés, 1986. évi 11. tvr. 17. § (4) bekezdés]. 
BH2002. 31   A munkáltató a rendes felmondás közlését követően, a felmondási idő alatt - miután a munkavállaló 
munkaviszonya még nem szűnt meg - rendkívüli felmondással élhet. Ilyen esetben a munkaviszony az azt azonnali 
hatállyal megszüntető rendkívüli felmondással szűnik meg, ennélfogva a rendes felmondást tartalmazó 
jognyilatkozathoz már nem fűződik munkaviszonyt megszüntető joghatás [Mt. 89. § (1) bek., 96. § (1) bek.]. 
BH2002. 24   I. Bankok között a teljes kártya-üzletág megvásárlására létrejött szerződés kapcsán a banktitoknak 
minősülő személyes adatoknak az érintettek hozzájárulása nélküli átadása jogellenes, a személyhez fűződő jogok 
megsértését jelenti, és így kártérítési felelősség jogalapja lehet [Ptk. 84. § (1) bek. e) pont]. 
BH2002. 12   I. Nem az eljáró szerv minősége, hanem az adott kártérítési igény alapját képező tevékenysége dönti 
el: közhatalmi feladata ellátása körében okozta-e a kárt [1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdés, 349. § (1) 
bekezdés, 1990. évi XCI. törvény 1. § (5) bekezdés, 1/1989. (I. 1.) MT rendelet 2. § (2) bekezdés]. 
BH2002. 10   Az ügyvéd kártérítési felelősséggel tartozik, ha az általa szerkesztett szerződés nem felel meg a 
megbízó ügyleti akaratának, és nem alkalmas a célzott joghatás kiváltására [1959. évi IV. törvény 340. § (1) 
bekezdés, 375. § (2) bekezdés]. 
BH2002. 9   Az ügyvéd nem felel azért a kárért, amely abból származik, hogy ügyfele az egyértelműen 
megfogalmazott tájékoztatását figyelmen kívül hagyva nem hozta őt olyan helyzetbe, hogy ügyfele mulasztásának 
jogkövetkezményeit elháríthassa [1983. évi 4. tvr. 1. § (1) bekezdés, 1959. évi IV. törvény 310. §]. 
BH2002. 7   A személyhez fűződő jogok megsértését kizáró hozzájárulásnak kifejezettnek kell lennie; azt a 
jogosult terhére kiterjesztően nem lehet értelmezni [1959. évi IV. törvény 75. § (3) bekezdés, 80. § (1)-(2) bekezdés, 
84. § (1) bekezdés a)-e) pont, 1952. évi III. törvény 164. § (1) bekezdés]. 
EBH2001. 611   Csereingatlannal történt kártalanításhoz a kisajátítást kérő és a kisajátított ingatlan tulajdonosának 
megállapodása szükséges (1976. évi 24. tvr. 13. §, 15. §). 
BH2001. 589   Az alperesek egyetemleges marasztalására irányuló pernek nem előzetes kérdése az , hogy a perben 
nem álló egyik egyetemleges kötelezett az ellene folyamatban lévő felszámolási eljárás során milyen mértékben 
tudja kielégíteni a felperes hitelezői igényét. Ezért a felszámolási eljárás befejezéséig a per tárgyalásának 
felfüggesztésére nem kerülhet sor [Ptk. 1. § (1) bek., 237. § (1) bek., 238. § (2) bek., 337. § (1) bek., 338. § (1) bek., 
339. §, 1990. évi VI. tv. (Épt.) 83. §, 84. § (1) bek., Pp. 152. § (2) bek.]. 
BH2001. 588   I. A megállapításra irányuló kereseti kérelem előterjesztésének feltételei [1988. évi VI. tv. 22. § (3) 
bek., Pp. 123. §]. 
BH2001. 586   A keresetlevélben előadottak tartalmának értékelése. A kereset tárgya lehet minden olyan 
jogviszony, amelyből eredő jogvita eldöntése polgári perben kérhető [Ptk. 5. §, 6. §, 241. §, 318. §, 339. §, 528. § (3) 
bek., Pp. 3. § (1) bek., 121. § (1) bek. c) pont, 106/1988. (XII. 26.) MT r. 2. § (1) és (4) bek., 77/1988. (XII. 27.) PM-
ÉVM r. 6. §]. 
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BH2001. 574   A jogos védelem szükséges mértékének túllépése jogellenes magatartás, amelynek menthetőségét a 
felróhatóság körében kell értékelni [1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdés, 343. §, 1952. évi III. törvény 206. § (1) 
bekezdés]. 
EBH2001. 572   I. Általános kártérítés jövedelemkiesés miatt csak akkor állapítható meg, ha az elmaradt jövedelem, 
vagy annak egy része nem számítható ki. 
BH2001. 570   Az ajánlattevő ráutaló magatartással, és akár határozatlan időre is meghosszabbíthatja ajánlati 
kötöttségének idejét [1959. évi IV. törvény 117. § (1) bekezdés, 118. § (2) bekezdés, 365. § (3) bekezdés, XXV. sz. PED 
IV. pontja]. 
EBH2001. 561   A munkáltatói jogutódlás alapjául szolgáló megállapodás a munkavállaló kártérítési igényének 
tartalmát nem érintheti, mivel a törvénytől eltérő feltételeket csak a kollektív szerződés, vagy a felek megállapodása 
állapíthat meg [Mt. 13. § (3) bekezdés, 184. § (4) bekezdés]. 
EBH2001. 550   I. Az adós valamely vagyontárgyát megvásárolni szándékozó személy vagy cég nem tekinthető 
kifogás előterjesztésére jogosultnak, mert közte és az adós gazdálkodó szervezet között értékelhető jogi kapcsolat 
nincs [az 1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 51. §]. 
BH2001. 546   Perfeljegyzés elrendelésénél irányadó szempontok [1972. évi 31. tvr. 7. § (1) bek. c) pont, 32. § (1) 
bek. b) pont, 1997. évi CXLI. tv. (Inytv.) 17. § (1) bek. o) pont, 64. § (1) bek. b) és e) pont, 1998. évi CX. tv. 120. §]. 
BH2001. 545   Helyiségbérleti szerződés esetén a szerződésszegésből eredő kár meghatározása körében irányadó 
szempontok [Ptk. 369. §, 370. §, 424. § (2) bek., 1990. évi LXXIV. tv. 13. § (4) és (5) bek., 19/1984. (IV. 15.) MT r. , 
34/1985. (VII. 1.) MT r. ]. 
BH2001. 544   A bankhitelszerződés és a bankkölcsönszerződés elhatárolása. A bankkölcsönszerződésben 
foglaltaktól eltérő folyósításra vonatkozó megállapodásnak megfelelő teljesítés esetén a kártérítési követelés 
alaptalansága [Ptk. 285. §, 316. § (1) bek., 522. § (2) bek., 523. § (1) bek., 39/1984. (XI. 5.) MT r. 8. §]. 
EBH2001. 544   I. A félrevezető tájékoztatással kibocsátott részvényekre vonatkozó érvénytelen szerződés alapján a 
kibocsátót és a forgalmazót terhelő egyetemleges kártérítési felelősség. A kötvénybirtokosokat megillető kár 
mértékének meghatározásánál irányadó szempontok [Ptk. 337. § (1) bek., 355. §, 1990. évi VI. tv. (Épt.) 83. § 84. §  
(1) bek., Pp. 30. § (1) bek., 37. §, 163. § (3) bek., 206. § (3) bek.]. 
EBH2001. 537   Az akkreditív absztrakt jellegéből, abból, hogy az akkreditív alapján teljesítendő fizetésnél a 
megbízó és a bank közötti, illetve a megbízó és a vele szerződő fél közötti alapügylet nem vizsgálható és az 
alapjogviszonyból eredő kifogások nem hozhatók fel az következik: a benyújtott okmányoknak az akkreditív 
előírásain túlmenő tartalmi valósága nem vizsgálható, csak az, hogy az okmányok megfelelnek-e az akkreditívben 
előírt kikötéseknek. Az okmányok esetleges hamissága a bank fizetési kötelezettségét nem befolyásolja. A bank csak 
az esetben mentesülhet a fizetési kötelezettség alól, ha bizonyítható, hogy a hamisítást maga a kedvezményezett 
végezte, vagy abban részt vett [Ptk. 4. § (1) bek., 6. §, 199. §, 205. § (4) bek., 236. § (3) bek., 242. § (1) bek., 277. § (2) 
bek., 312. § (2) bek., 313. §, 315. §, 318. § (1) bek., 339. § (1) bek., 6/1997. (MK 61.) MNB rendelkezés 14. § (5) bek., 
párizsi Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által kiadott Okmányos Meghitelezésre Vonatkozó Egységes Szabályok és 
Szokványok (Szokványok) 2. Cikk, 3. Cikk a) pont, 10. Cikk, 13. Cikk a) és b) pont, 14. Cikk b) és c) pont, 21. Cikk, 
1979. évi 13. tvr. 25. § j) pont, 1996. évi CXII. tv. (Hpt.) 82. § (4) bek., 1997. évi CXLIV. tv. 205. §, Be. 3. §, 1949. évi XX. 
tv. 57. §]. 
BH2001. 526   Az ügyvéd és az általa alkalmazott ügyvédjelölt kártérítő felelőssége az ügyvédjelölt által a 
munkaviszonyával összefüggésben harmadik személynek okozott kárért [1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdés, 
348. § (1) bekezdés]. 
EBH2001. 525   A szerződésből, illetve a tulajdonosi jogosítványokból eredő jogok érvényesítése előtt általában 
nem hozható döntés abban a kérdésben, hogy harmadik személy (államigazgatási szerv, bíróság, ügyészség) 
szerződésen kívüli közrehatása a kártérítési felelősséget megalapozza-e (Ptk. 349. §, 130. § és 157. §). 
BH2001. 522   Az egyik közszereplőnek a másik közszereplő tevékenységét elmarasztaló véleménynyilvánítása, 
értékítélete önmagában nem alapoz meg személyiségvédelmet [1959. évi IV. törvény 75. § (1) bekezdés, 76. §, 78. § 
(1) bekezdés, 84. § (1) bekezdés a)-e) pont.]. 
EBH2001. 521   A jogos védelem szükséges mértékének túllépése jogellenes magatartás, amelynek menthetőségét a 
felróhatóság körében kell értékelni (Ptk. 343. §). 
BH2001. 521   Az APEH területi szerveit (megyei igazgatóságait) sem jogszabály, sem annak felhatalmazása 
alapján más rendelkezés nem nyilvánította jogi személlyé. Így a megyei igazgatóságok polgári jogi jogképesség 
hiányában polgári perben félként nem járhatnak el [1959. évi IV. törvény 28. § (3) bekezdés, 29. § (1) bekezdés, 30. § 
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(1) bekezdés, 36. § (1) bekezdés, 1952. évi III. törvény 48. §, 50. § (1) bekezdés, 130. § (1) bekezdés e) pont, 157. § a) 
pont, 251. § (1) bekezdés, 55/1991. (IV. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés]. 
EBH2001. 520   Az árverésen - tehát bírósági határozattal való jogszerzés esetén - a feltűnő értékaránytalanságra 
alapított megtámadási ok nem érvényesíthető [Ptk. 235. § (1) bekezdés, 237. § (1) és (2) bekezdés., Vht. 3. §, 141. §]. 
EBH2001. 517   Az a tulajdonos, aki az ingatlanában a szükségtelen zavarás folytán bekövetkezett forgalmi 
értékcsökkenés megtérítéseként már kártérítést kapott, nem igényelheti a birtokháborítást megvalósító zavarás 
megszüntetését is, mert a két igény kizárja egymást (Ptk. 100. §, 339. §). 
EBH2001. 515   A személyhez fűződő jogok megsértését jelenti a tanuló származása, népcsoporthoz tartozása miatti 
hátrányos megkülönböztetése [Ptk. 76. § (1) bek., 84. § (1) bek. a) és e) pont, 355. § (1) bek., Pp. 9. § (2) bek.]. 
EBH2001. 514   Az országgyűlési képviselő úgy is, mint a parlamenti vizsgáló bizottság elnöke saját személyében 
felel az általa, e minőségében elkövetett személyhez fűződő jogot sértő cselekedetéért. A képviselő mentelmi joga 
nem vonatkozik a polgári jogi felelősségre. A jogsértést nem menti önmagában az a körülmény, hogy a képviselő 
hivatalos minőségében járt el. Más személy nyilatkozatának közreadása híresztelésnek minősül. A jogsértés jellege és 
körülményei, ezen belül a sértett személy közéleti funkciója alapján köztudomású tényként - külön bizonyítás nélkül 
- is megállapítható, hogy életkörülményeiben bekövetkeztek-e olyan hátrányok, amelyek nem vagyoni kárigényét 
megalapozzák [Ptk. 75. §, 78. §, 355. § (1) és (4) bek., Pp. 163. § (3) bek.]. 
EBH2001. 510   I. Katonával szemben a fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések (Btk. XIII. fejezet) nem 
alkalmazhatók. A fiatal kor tényét azonban a tényleges szolgálatot teljesítő, köztörvényi bűncselekményt megvalósító 
elkövetőknél a büntetés kiszabása során általában enyhítő körülményként kell figyelembe venni. 
BH2001. 491   I. A hitelezői igény kielégítésének rendjével kapcsolatos kifogás elbírálásánál irányadó szempontok 
[1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 50. § (3) és 
(4) bek., 57. § (1) bek. d)-g) pontok, 58. § (1) bek.]. 
BH2001. 488   A felszámoló téves jogértelmezésen alapuló besorolása kifogással támadható. A kifogás tárgyában 
hozott bírósági határozat köti a felszámolót akkor is, ha az téves jogértelmezésen alapul. A felszámoló 
jogszabálysértő, de a bíróság végzésével megerősített intézkedése kártérítés alapjául nem szolgálhat [Ptk. 232. § (2) 
bek., 301. § (1) és (2) bek., 339. § (1) bek., 1979. évi 18. tvr. 106. § (2) bek., 1994. évi LIII. tv. (Vht.) 166. §, 1991. évi 
IL. tv. (Cstv.) 35. § (1) és (2) bek., 51. §, 57. § (1) bek. a) és g) pont]. 
EBH2001. 480   A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaként elszenvedett károk összegének megállapításánál 
nem lehet levonásba helyezni olyan jogcímű juttatást (bevételt), amelyet a jogszabály kimerítő felsorolása nem 
tartalmaz (1996. évi XLIII. törvény 170. §). 
EBH2001. 477   A munkáltató lényeges kötelezettsége a munkával ellátás és a munkavégzés feltételei biztosítása. Ha 
ennek huzamosabb ideig nem tett eleget, a közalkalmazott jogszerűen élt rendkívüli lemondással (Kjt. 29. §, Mt. 102. 
§). 
EBH2001. 476   A határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszony lejárat folytán történt megszűnését követően a 
munkáltatót nem terheli további jogviszony létesítésére irányuló kötelezettség (Kjt. 21. §). 
EBH2001. 472   A kifogás jogának a törvény alapján történt, eredménytelen gyakorlása egymagában nem alapozza 
meg a kifogásoló szakszervezet kárfelelősségét, ehhez jogellenes és vétkes károkozás szükséges (Mt. 174. §). 
BH2001. 471   Gyászszertartás kegyeletsértő módon való megszervezése miatt megítélt nem vagyoni kártérítés 
[1959. évi IV. törvény 84. § (1) bekezdés a)-e) pont, 355. § (1) és (4) bekezdés, Alk. bír. 34/1992. (VI. 1.) AB 
határozat]. 
EBH2001. 471   Ha a munkavállaló a munkáltató magatartása miatt a részvényvásárlástól elesett, részére kártérítés 
a megvásárolható részvények névértéke alapján jár (Mt. 174. §). 
EBH2001. 468   A megszámlált, zsákban elhelyezett, zárt rendszerben továbbított pénz esetében a pénzkezelő 
felelőssége a bankban történő, tételes átvételig tart (Mt. 169. §). 
BH2001. 467   I. Az ember munkájának, munkájával kapcsolatos emberi magatartásának értékelése a személyhez 
fűződő jogokat érinti, ezért a munkáltató ezzel kapcsolatos értékelése a polgári jog által védett személyhez fűződő 
jogok sérelmét is jelentheti. 
EBH2001. 467   A tartozáselismerés a tartozás jogcímét nem változtatja meg, de az elismerő bizonyíthatja, hogy 
tartozása nem áll fenn, bírósági úton nem érvényesíthető vagy a szerződés érvénytelen (Mt. 166. §, Ptk. 242. §). 
EBH2001. 466   A munkaviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményei, ezen belül a munkavállaló által 
rendszeresen igénybe vett természetbeni juttatások ellenértékének megfizetése iránt indított kereset elbírálásánál 
nem az Mt. 174. §-át, hanem a 100. §-át kell alkalmazni. A követelés összegének meghatározásánál a kár 
keletkezéskori pénzbeli ellenérték irányadó (Mt. 100. §). 
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EBH2001. 464   I. Az ügyvezetői tisztségét munkaviszonyban ellátó munkavállaló a rendkívüli felmondását 
indokolni köteles [Mt. 96. §, 190. §, 1997. évi CXLIV. tv. 30. § (1) bek. d) pont]. 
EBH2001. 463   A munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére irányuló szerződésnél az ajánlati 
kötöttség polgári jog szabályai alkalmazhatók. Az ajánlati kötöttség fennállása alatt az elfogadó nyilatkozat 
átvételének megtagadása jogellenes [Mt. 87. § (2) bek., Ptk. 211. §, 214. § (2) bek.]. 
EBH2001. 451   A felszámoló ellen indított kártérítési perben vizsgálandó körülmények [Ptk. 339. §, 1993. évi 
LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (módosított Cstv.) 48. § (1) bek., 54. §, Pp. 164. § (1) bek., 247. § (1) bek.]. 
BH2001. 446   I. A járadék felemelésére irányuló igény elbírálásánál, a járadék módosításának alapjául szolgáló 
munkabér-növekedésnél a munkavállaló munkakörében a KSH adatai szerint megvalósult átlagos éves bérfejlesztést 
kell évente figyelembe venni, és ennek megfelelően a járadék alapjául szolgáló havi átlagkeresetet az évenkénti 
bérfejlesztéssel növelve kell a kártérítési járadék összegét meghatározni (Mt. 182. §). 
BH2001. 445   A munkáltató alaptalanul hivatkozik arra, hogy a felek között megbízási jogviszony jött létre, ha a 
felek - még ha csak szóban is - a munkaviszony minden lényeges elemében megállapodtak, a munkavállaló a 
munkáltató utasítása szerint, annak irányítása és ellenőrzése mellett végezte a munkát, valamint a napi munkaidő 
hossza is a Munka Törvénykönyvében szabályozottak szerint, nyolc órában került meghatározásra (Mt. 76. §). 
BH2001. 439   A felszámolási eljárás kezdő időpontját megelőző üzemi balesetből eredően a Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztárt megillető baleseti ellátás megtérítése iránti hitelezői igény besorolásánál irányadó 
szempontok [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 35. § (1) bek., 51. § (3) bek., 57. § (1) 
és (2) bek., 1975. évi II. tv. (Tbtv.) 108. §, 109. §]. 
BH2001. 438   Az elismert vagy nem vitatott adósi tartozásnak a hitelezővel szemben állított követelésbe való 
beszámítása szándékát - a felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelemről való bírósági értesítés kézhezvétele előtt 
- bejelentő adós tartozását vitatottnak kell minősíteni, ezért az ilyen tartozás esetében az adós 
fizetésképtelenségének megállapítására nem kerülhet sor [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel 
módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 27. § (1) bek., (2) bek. a) pont és (4) bek., 36. §, 136/B. § (2) bek.]. 
BH2001. 437   I. A bank üzletszabályzatának azt az előírását, hogy a bank tevékenysége során mindenkor az ügyfél 
érdekének figyelembevételével, a banktól elvárható gondossággal köteles eljárni, a felek közötti egyéb jogviszony 
sajátosságait figyelembe véve kell értékelni [Ptk. 249. §, 322. §, 474. § (2) bek., 479. § (1) és (3) bek., 529. §]. 
EBH2001. 433   I. A közraktározásról szóló, 1996. augusztus 10-én hatályba lépett 1996. évi XLVIII. törvény 
rendelkezéseit a korábban megindult felszámolási eljárásban nem lehet a követelés besorolására alkalmazni [1875. 
évi XXXVII. tc. (Kt.) VI. címe, 1996. évi XLVIII. tv. (Krt.) 39. § (1) és (3) bek., 44. § (1) bek., 45. §, az 1993. évi LXXXI. 
tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 57. § (1) bek. a), b) és f) pontja]. 
EBH2001. 428   I. A kórház kártérítési felelősséggel tartozik, ha a tárgyilagos, részletes, körültekintő és a valóságnak 
megfelelő tájékoztatást a betegnek nem adják meg. 
BH2001. 424   Ha a vállalkozó a javítása céljából átvett gépkocsi őrzése során nem úgy jár el, ahogy az az adott 
helyzetben elvárható, felel az üzleti kockázata körébe tartozó kárért [1959. évi IV. törvény 318. § (1) bekezdés, 339. § 
(1) bekezdés, 340. § (1) bekezdés, 462. §]. 
EBH2001. 423   Az adós számláját kezelő pénzintézetnek küldött nem jogerős átutalási végzésben meghatározott - 
az adósnak ki nem fizethető - pénzösszeg terhére is teljesíthető kifizetés az adóssal szemben érvényesíthető más 
követelés jogosultja részére [1994. évi LIII. tv. (Vht.) 80-81. §]. 
EBH2001. 421   A pályázati kiírás feltételeinek meg nem felelő személy versenytársként való részvétele a 
pályázaton az esélyegyenlőség és az egyenlő elbánás elvét sérti, ezért a tisztességtelen piaci magatartás tilalmába 
ütközik [1996. évi LVII. tv. (Tpvt.) 7. §]. 
BH2001. 415   I. Az alárendeltet megillető járandóság fogalomkörébe a katona folyamatos ellátását biztosító, a 
szolgálati viszonyát szabályozó törvények és más jogszabályi rendelkezések alapján közvetlenül - minden külön 
közbenső intézkedés nélkül - megillető pénzeszközök tartoznak; 
EBH2001. 414   Nem tekinthető jogszerűnek az a kényszerintézkedés, amelynek megválasztása és alkalmazása a 
testi épséget szükségtelen mértékben veszélyezteti [Ptk. 349. § (1) bek., 339. § (1) bek., 340. § (1) bek., Pp. 9. § (1) 
bek., 1994. évi XXXIV. tv., 3/1965. (III. 1.) BM r. 50. § (2) bek.]. 
EBH2001. 401   I. Az alárendeltet megillető járandóság fogalomkörébe a katona folyamatos ellátását biztosító, a 
szolgálati viszonyát szabályozó törvények és más jogszabályi rendelkezések alapján közvetlenül - minden külön 
közbenső intézkedés nélkül - őt megillető eszközök tartoznak; az alárendeltet bírósági ítélet alapján megillető 
pénzösszeg viszont - legyen az akár elmaradt illetmény vagy kártérítés -, mivel az a katonát nem közvetlenül illeti 
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meg, nem tartozik a járandóság fogalmi körébe, ezért erre nézve az elöljárói hatalommal visszaélés bűncselekménye 
nem követhető el [Btk. 359. § e) pont]. 
BH2001. 398   A nyugdíjazás ténye önmagában nem alapozza meg a nem vagyoni kártérítésre irányuló igényt, 
mert a nyugdíjazásból nem következik az egyén aktivitásának megszűnése [Mt. 177. § (2) bek., 186. § (1)-(2) bek.]. 
BH2001. 397   Ha a munkavállaló a korengedményes nyugdíjazására tekintettel közös megegyezéssel szünteti meg 
a munkaviszonyát, alaptalan a munkáltatóval szemben arra alapított kártérítési igénye, hogy a munkáltató a 
korengedményes nyugdíja összegéről nem tájékoztatta (Mt. 174. §). 
BH2001. 379   A szolgálati balesetekkel kapcsolatban a fegyveres erők, fegyveres testületek és rendészeti szervek 
ellen indított kártérítési igény elbírálására mind a korábbi, mind pedig a jelenlegi szabályozás szerint a Pesti 
Központi Kerületi Bíróságnak kizárólagos illetékessége van. [16/1978. (III. 1.) MT rendelet 5. §, 4/1978. (III. 5.) HM 
rendelet 4. §, 1996. évi XLIV. törvény 128. §, 1952. évi III. törvény 28. §, 43. § (1) bekezdés, 129. § (1) bekezdés, 157. 
§ a) pont, 251. § (1) bekezdés]. 
BH2001. 368   A védjegyjogosult a védjegybitorlásból eredő követeléseit engedményezheti, az engedményes pedig 
jogosult a védjegybitorlás miatt saját nevében fellépni [1997. évi XI. törvény 12. §, 16. §, 19. § (1) bekezdés, 22. §, 27. 
§ (2) bekezdés, 29. § (1)-(2) bekezdés, 95. § (2)-(3) bekezdés, 1959. évi IV. törvény 207. § (1) bekezdés, 328. § (1), 
(2), (4) bekezdés, 1952. évi III. törvény 156. § (1) bekezdés]. 
BH2001. 367   I. A polgári per bírósága nem utasíthatja el a személyhez fűződő jog megsértése miatt indított 
keresetet, ha ugyanazon cselekmény miatt a büntetőbíróság az elkövető bűnösségét megállapította [1959. évi IV. 
törvény 76. §, 78. §, 84. § (1) bekezdés a)-e) pont]. 
BH2001. 366   Valamely népcsoporthoz tartozás miatt okozott személyiségsértéssel összefüggésben jelentkező 
hátrányok megalapozzák a nem vagyoni kárpótlás iránti igényt [1959. évi IV. törvény 75. § (1) bekezdés, 76. §, 339. § 
(1) bekezdés, 1976. évi 8. tvr. Polgári és Politikai jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 17. cikk]. 
BH2001. 335   I. A semmis szerződés érvénytelenségére bárki határidő nélkül hivatkozhat, ez azonban nem jelent 
bárki számára keresetindítási jogosultságot. Keresetindítási jogosultság csak a jogi érdekeltségét igazoló felperest 
illeti meg. A jogi érdekeltség megállapítása körében irányadó szempontok [Ptk. 112. §, 115. § (1) bek., 117. § (3) és 
(4) bek., 200. § (2) bek., 234. §, 237. § (2) bek., 328. § (1) bek., Pp. 2. §, 123. §, 1988. évi VI. tv. 157. § (2) bek. a) pont, 
1995. évi XXXIX. tv. 5. §, 1972. évi 31. tvr. 31. §, 27/1972. (XII. 31.) MÉM rendelet 93. §]. 
BH2001. 332   I. Az önkormányzat állami támogatásának elhatározása az Országgyűlés törvényalkotási jogkörébe 
tartozik. Az előkészítés közigazgatási, a döntés pedig törvényalkotói hatáskör. Polgári jogi szerződéssel támogatási 
kötelezettség vállalása fogalmilag kizárt [Ptk. 1. § (1) és (2) bek., 23. § (1) bek., 28. § (1) bek., 1992. évi XXXVIII. tv. 
(Áht.) 3. § (1) bek., 7. § (1) bek., 8. §, 9. §, 12. § (1)-(2) bek., 12/A. § (2) bek., 19. §, 22. § (1) bek., 23. § (1) bek., 28. § 
(1) bek., 31-32. §-ai, 33. §, 35. §, 63. § (1) bek., 101. § (3) és (5) bek., 1992. évi LXXXIX. tv. 3. § (3) bek., 8. § (1) bek., 
17. §, 151/1996. (X. 1.) Korm. r., 9/1998. (I. 23.) Korm. r. 1-2. §-ai, 4-9. §-ai, 217/1998. (XII. 30.) Korm. r. 79. § (6) 
bek., 87. § (7) bek., 92. § (1) bek. b) pont]. 
BH2001. 318   I. A biztosítóra fokozott és minőségileg más együttműködési kötelezettség hárul, ha a biztosított 
érték nem valamely vagyontárgy, hanem az emberi egészség. 
BH2001. 300   Az oktatói és az előadói képesség, valamint a tudományos teljesítmény egyetemi megítélése 
(habilitáció) kérdésében keletkezett sérelemre alapított nem vagyoni kártérítésre irányuló igény elbírálása nem a 
munkaügyi bíróság, hanem az általános hatáskörű bíróság hatáskörébe tartozik [1993. évi LXXX tv. (Ftv.) 25. § (1) és 
(2) bek., 26. § (2), (3), (5) bek., Pp. 22. § (2) bek., 275/B. §, 251. § (1) bek., 157. § a) pont, 130. § (1) bek. b) pont, 349. 
§ (1) bek.]. 
BH2001. 296   Semmis az a nyilatkozat, amely szerint a munkavállaló hozzájárul ahhoz, hogy a munkáltató a 
munkabéréből az esetleges károkat kártérítési határozat nélkül levonja [Mt. 8. § (2) bek., 9. §, 87. § (1) bek. d) pont]. 
BH2001. 294   I. A közraktározásról szóló, 1996. augusztus 10-én hatályba lépett 1996. évi XLVIII. törvény 
rendelkezéseit a korábban megindult felszámolási eljárásban nem lehet a követelés besorolására alkalmazni [1875. 
évi XXXVII. tv. VI. címe, 1996. évi XLVIII. tv. 39. § (1) és (3) bek., 44. § (1) bek., 45. §, az 1993. évi LXXXI. tv.-nyel 
módosított 1991. évi IL. tv. 57. § (1) bek. a), b) és f) pontja]. 
BH2001. 286   I. A jogszabálysértő kizáró határozat kártérítési kötelezettség jogalapja lehet [Ptk. 339. § (1) bek., 
355. § (4) bek., 1988. évi VI. tv. 182. § (1) bek.]. 
BH2001. 276   A kamat mértéke a gazdálkodó szervezetek között 1996. január 1. napja előtt kötött biztosítási 
szerződésekből fakadó kötelezettségek esetén [1959. évi IV. törvény 536. § (1) bekezdés, 548. §, 685. § c) pont, 1995. 
évi CXXI. törvény, 86/1990. (XI. 14.) Korm. rendelet]. 
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BH2001. 275   Védett útvonalon levő kereszteződésben elhelyezett „elsőbbségadás kötelező” tábla ismeretlen 
személy általi eltávolítását a veszélyes üzemek találkozása esetén mindkét fél működési körén kívül eső 
rendellenességként kell értékelni [1959. évi IV. törvény 346. § (3) bekezdés, 58/1991. (IV. 13.) Korm. rendelet 1. §, 9. 
§, 10. § (6) bekezdés]. 
BH2001. 273   A szerződéskötés meghiúsulása következtében elmaradt haszon érvényesíthetősége gépjármű-
felelősségbiztosítás alapján [1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdés, 340. § (1) bekezdés, 355. § (4) bekezdés, 346. 
§ (1) bekezdés, 58/1991. (IV. 13.) Korm. rendelet melléklet 1. §, 1988. évi VI. törvény 1. § (2) bekezdés]. 
BH2001. 269   Az az adat, hogy az előfizető telefonvonaláról mikor, mely telefonszám hívásával és milyen 
időtartamban került sor telefonbeszélgetésre, meghatározott természetes személlyel nem hozható közvetlenül 
összefüggésbe, ezért arról ingyenes tájékoztatás adására az adatkezelő nem köteles [1992. évi LXIII. törvény 2. §, 3. § 
(1) bekezdés a) pont, 11. § (1) bekezdés 12. § (1) és (3) bekezdés, 13. § (1) bekezdés, 14. § (2) bekezdés, 16. §, 1998. 
évi VI. törvény]. 
BH2001. 247   A munkáltató a munkaképesség csökkenésére tekintettel egészségkárosodási és baleseti 
járadékban részesülő volt munkavállalója esetében - az általa végrehajtott bérfejlesztéskor - kártérítési járadék 
összegének meghatározása során jogszerűen veszi figyelembe kárcsökkentő tényezőként a minimálbér összegét, ha 
a volt munkavállaló nem tesz eleget a megmaradt munkaképessége, az életkora és szakképzettsége által lehetővé tett 
kárenyhítési (elhelyezkedési) kötelezettségének [Mt. 182. § c) pont]. 
BH2001. 246   A károsult a kártérítési igényét a biztosítás keretei között jogosult közvetlenül a biztosítóval 
szemben érvényesíteni. Ez azonban nem zárja ki, hogy a követelését - ha az munkaviszonyból ered - a biztosító által 
már kifizetett összeg beszámításával a Munka Törvénykönyvének a munkáltató kártérítési felelősségére vonatkozó 
szabálya alapján a munkáltatóval szemben is érvényesítse [Mt. 174. § (1) bek., 58/1991 (IV. 13.) Korm. r. 7. § (1) 
bek.]. 
BH2001. 226   A bíróság a méltányosság szem előtt tartásával, az összes körülmény mérlegelésével dönti el azt, 
hogy a köteles rész kiadása pénzben vagy természetben indokolt-e [1959. évi IV. törvény 672. § (3) bekezdés]. 
BH2001. 225   I. Ha a szerződést nem a biztosított kötötte, a biztosított a biztosítóhoz intézett írásbeli 
nyilatkozattal bármikor a szerződő fél helyébe léphet [1959. évi IV. törvény 550. §, 567. § (1) bekezdés]. 
BH2001. 190   A közraktár felszámolása során a közraktári szerződésből eredő kártérítés iránti követelést a Cstv. 
57. §-a (1) bekezdése b) pontja szerint kell besorolni és kielégíteni, a közraktár elleni zálogjogból és óvadékból eredő 
követeléseket megelőzően [1996. évi XLVIII. tv. 39. § (3) bek., 44. § (1) bek., 1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 
1991. évi IL. tv. 57. § (1) bek. b) pont]. 
BH2001. 181   I. Ha az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (ÁPV Rt.) a részvénytársaságnál létrehozott MRP-
szervezet részére értékesíti a részvényeket, nem terheli a privatizációs ellenértékhányad megtérítésére vonatkozó 
kötelezettség [1989. évi XIII. tv. 21. § (1) bek., 1992. évi XLIV. tv. 23. §]. 
BH2001. 179   A települési önkormányzatokat megillető arányos részvényjuttatás során az Állami Privatizációs és 
Vagyonkezelő Rt. (ÁPV Rt.) nem jogosult olyan önkormányzatokat is figyelembe venni, amelyeknek az 1990. évi LXV. 
törvény hatálybalépésekor nem lehetett igényük a részvények kiadására. A jogosulatlanul kiadott részvények értéke 
erejéig az ÁPV Rt. kártérítés jogcímén köteles helytállni [1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 107. § (1) és (2) bek., 107/A. § (1) 
bek., (2) bek. b) pont, (5) bek., Ptk. 339. § (1) bek.]. 
BH2001. 177   A 2000. január 1-je után jogerősen befejezett ügyekben a felülvizsgálati pertárgyérték 
megállapításánál a kamatokat, költségeket és az illetékfizetésre vonatkozó rendelkezéseket figyelmen kívül kell 
hagyni [1952. évi III. törvény 24. § (1) bekezdés, 25. § (4) bekezdés, 271. § (3) bekezdés]. 
BH2001. 175   Adásvételi szerződés megkötésénél megbízottként eljáró ügyvéd kártérítési felelőssége 
megállapításánál irányadó szempontok [1959. évi IV. törvény 474. § (2) bekezdés, 1983. évi 4. tvr. 1. § (1) és (4) 
bekezdés]. 
BH2001. 174   Ha a bérlő a jogszabály alapján őt megillető vételi jogot nem gyakorolta, a jogszabályi sorrendben 
következő hozzátartozóját a vételi jog saját jogán illeti meg [32/1969. (IX. 30.) Korm. rendelet 5. §]. 
BH2001. 173   A bizonyítási teher alakulása kártérítés iránti perben, ha a kár mértéke pontosan nem számítható ki 
[1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdés, 1952. évi III. törvény 164. § (1) bekezdés]. 
BH2001. 172   I. Ingatlan társtulajdonosai által együttesen adott ingatlanközvetítői megbízás esetén az egy 
összegben meghatározott közvetítői díjban a társtulajdonosok egyetemlegesen marasztalhatóak [1959. évi IV. 
törvény 334. § (2) bekezdés]. 
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BH2001. 141   A munkáltató egészségkárosodásért fennálló felelőssége nem csak a külső (látható), hanem a belső 
sérülésért is fennáll. A jogszabály ugyanis e tekintetben nem tartalmaz eltérő rendelkezést [Mt. 102. § (2) bek., (3) 
bek. b) pont., 174. § (1) és (5) bek.]. 
BH2001. 140   A munkáltató a munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén köteles megtéríteni a 
munkavállalónak a kiesett időre járt munkabérét és az ezt meghaladó kárát. Kárként csak olyan jövedelemcsökkenés, 
kiadás megtérítése igényelhető, ami a munkaviszony jogellenes megszüntetésével oksági összefüggésben áll. A 
késedelmes fizetés miatt járó kamat után nem a munkáltató jogellenes eljárása miatt, hanem törvény rendelkezése 
folytán kell kamatot fizetni. A munkáltató megtérítési kötelezettségét nem alapozza meg, hogy az infláció folytán a 
megadóztatott kamat nem fedezi a bekövetkezett vásárlóerő-csökkenést. Nem tekinthető az adó 
jövedelemveszteségnek azon a címen sem, hogy a munkavállaló a munkaviszony megszüntetése miatt nem kapott 
fizetést, és ezért nem tudta azt kamatozó betétben elhelyezni, noha az így elérhető kamat után nem kell a jogszabály 
szerint jövedelemadót fizetni [Mt. 100. § (1) bek.]. 
BH2001. 131   I. A bank üzletszabályzatának választottbírósági kikötést tartalmazó rendelkezése a szokásostól 
eltérő rendelkezés, ezért mint általános szerződési feltétel csak akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél 
megismerte, és kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadta [Ptk. 205. § (1), (3) és (5) bek., 1997. évi CXLIX. tv. 
1. §, 1994. évi LXXI. tv. 8. § (1) bek., GK 37. sz.]. 
BH2001. 120   A kötelező felelősségbiztosítás alapján a biztosító a károsult vagyonában olyan helyzetet köteles 
teremteni, mintha a káresemény be sem következett volna. Ezért gépkocsi-részletvétel esetén az eladó által a 
kereskedelmi hitel ellenértékeként kikötött ügyleti kamat összege a biztosítóra nem hárítható át [1959. évi IV. 
törvény 355. § (4) bekezdés, 559. §, 58/1991. (IV. 13.) Korm. rendelet]. 
BH2001. 114   Mezőgazdasági termékértékesítési szerződés megszegésére alapított kártérítési perben az elmaradt 
haszon mértékének megállapítása [1959. évi IV. törvény 318. § (1) bekezdés, 339. § (1) bekezdés, 355. § (4) 
bekezdés, 417. § (2) bekezdés]. 
BH2001. 110   I. Személyhez fűződő jogot sért annak valótlan állítása, hogy egy gazdálkodó szervezet a jogszabályi 
kötelezettségét megszegve nem viseli a közterheket [1959. évi IV. törvény 75. § (1) bekezdés, 78. §]. 
BH2001. 90   Jogellenesnek minősül a törvényben meghatározott követelményeknek meg nem felelő felmentés. 
Az érvényességi kelléknek nem tekinthető körülmények nem jogszabályszerű megjelölése azonban a felmentést nem 
teszi jogellenessé, hanem a felmentés tartalmának módosításához, illetve a törvénynek megfelelő kiigazításához 
vezethet [1992. évi XXXIII. tv. 30. § (1) bek. d) és e) pont, Mt. 202. §, Pp. 161. § (1) bek.]. 
BH2001. 88   A köztisztviselő a negyven évnél rövidebb, de legalább harmincöt évi közszolgálati jogviszonyban 
töltött idő alapján akkor jogosult jubileumi jutalomra, ha a közszolgálati jogviszonya megszűnik, és a megszűnéskor 
nyugdíjra jogosult [170/1992. (XII. 22.) Korm. r. 4. § (3) bek. c) pont]. 
BH2001. 87   I. A munkáltató kártérítési felelőssége szempontjából a fertőzést okozó kullancscsípés (Lyme-kór) 
üzemi balesetnek minősül, minthogy a fertőzés és ennek következtében az egészségkárosodás egyszeri, hirtelen 
külső hatásra következik be. 
BH2001. 83   I. A bank által a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 
hatálybalépése előtt létrehozott, de működését azt követően is folytató bankcsoportra a Hpt. szabályai az 
irányadóak. Így a bank kártérítési felelőssége megállapítható, ha a bankcsoporttag prudens működése nem 
biztosított [Ptk. 339. § (1) bek., 1996. évi CXII. tv. (Hpt.) 90. § (2) bek., 221. §]. 
BH2001. 78   I. A késedelmi kamat az idegen pénz használatáért járó térítés, és mint ilyen, a késedelem objektív 
következménye, azaz akkor is jár, ha az adós késedelmét kimentette [Ptk. 301. §]. 
BH2001. 76   A privatizációs átalakulás folytán az önkormányzatot megillető részvények kiadásának 
elmulasztása esetén az önkormányzat jogosult a részvények kiadását és a kiadás időpontjáig a részvények után a 
részvényest megillető osztalékot követelni, vagy a részvények kiadásának meghiúsulása miatt kárként az átalakulás 
időpontjában az önkormányzatot megillető részvények össznévértékét és annak az átalakulás időpontjától a 
kifizetésig járó évi 20%-os kamatát igényelni [1989. évi XIII. tv. 21. § (2) bek., 1988. évi VI. tv. 266. § (1) bek., 1959. 
évi IV. törvény 198. § (3) bek., 2/1998. PJE határozat]. 
BH2001. 73   Jogsértő az olyan cégnév használata, amelyről a versenytársat szokták felismerni, függetlenül attól, 
hogy a versenytárs a cégnevében használta-e a kifogásolt nevet [1996. évi LVII. törvény 6. §, 86. § (2) bekezdés, 88. § 
(1)-(2) bekezdés, 95. § (1) bekezdés, 1990. évi LXXXVI. törvény 7. §, 1959. évi IV. törvény 77. §, 1952. évi III. törvény 
213. § (2) és (3) bekezdés] 
BH2001. 65   I. A kórház kártérítési felelősséggel tartozik, ha a tárgyilagos, részletes, körültekintő és a valóságnak 
megfelelő tájékoztatást a betegnek nem adják meg. 
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BH2001. 63   Az érvénytelen szerződés megkötését megelőző helyzet visszaállítása során az ügyletkötő felek jó- 
vagy rosszhiszemű magatartása közömbös; a kártérítés szabályainak alkalmazására csak akkor kerülhet sor, ha az 
érvénytelen szerződéshez többlettényállás is kapcsolódik [1959. évi IV. törvény 237. § (1) bekezdés, PK 32. sz. 
állásfoglalás]. 
BH2001. 61   Személyhez fűződő jogot sért a magánéletbe való önkényes beavatkozás. A beavatkozást általában 
akkor kell önkényesnek tekinteni, ha az érintett akaratával, szándékával kifejezetten ellentétes, és a beavatkozást a 
gondosan mérlegelt körülmények sem indokolják [1959. évi IV. törvény 75. §, 84. § (1) bekezdés, 339. § (1) bekezdés, 
355. § (4) bekezdés, 359. § (1) bekezdés, 1976. évi 8. tvr. 1991. évi LXIV. törvény, 1992. évi LXXIX. törvény, 1997. évi 
XXXI. törvény 17. §]. 
BH2001. 33   A bankszámlaszerződés alapján kezelt lakossági folyószámláról csalás következtében tévesen 
kifizetett összeggel kapcsolatban a pénzintézet kártérítési felelőssége megállapításánál irányadó szempontok [Ptk. 
529. § (1) bek., 533. § (1) és (4) bek., 535. § (2) bek., 277. § (2) bek., 318. § (1) bek., 339. § (1) bek., 474. § (2) bek.]. 
BH2001. 28   A közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény 1999. évi LX. törvénnyel történt módosítása (1999. 
szeptember 1. napja) előtt lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések esetében is alkalmazhatóak a 
1959. évi IV. törvény 200. §-ának (2) bekezdése szerinti jogkövetkezmények [1999. évi LX. tv.-nyel módosított 1995. 
évi XL. tv. 88. § (1) bek. c) pont és (7) bek., 1959. évi IV. törvény 200. § (2) bek., 4/1999. PJE határozat]. 
BH2001. 15   I. A nem vagyoni kártérítés címén megállapított marasztalás összege után a károkozó a baleset 
napjától köteles kamatot fizetni [1959. évi IV. törvény 360. § (1) bekezdés, 301. § (1) bekezdés]. 
BH2001. 14   A közeli hozzátartozó elvesztése miatt érvényesíthető nem vagyoni kártérítés [1959. évi IV. törvény 
355. § (1) és (4) bekezdés]. 
BH2001. 12   A személyhez fűződő jog megsértése esetén a sérelmet szenvedő fél nem vagyoni kártérítést akkor 
igényelhet, ha olyan hátrány bekövetkeztét bizonyítja, amelynek csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez a nem 
vagyoni kárpótlás szükséges [1959. évi IV. törvény 84. § (1) bekezdés e) pont, 339. § (1) bekezdés, 355. § (4) 
bekezdés]. 
AEÉ 2001/12.   a gazdasági tevékenység keretében létrejött szerződésben kikötött bánatpénz nem kártérítés-, 
hanem kártalanítás jellegű átalány, s mint jogszerű elállás ellentételezése, szolgáltatásnyújtás ellenértékének 
minősül, így áfa adóalapot képez 
BH2001. 10   A terhelt a tulajdonában levő földbe a sértettek által vetett, de az ő birtokában levő búzára, annak 
learatásával és betakarításával tulajdonjogot szerez, a sértettek azonban a terményből természetbeni részesedést 
követelhetnek; 
AEÉ 2001/8.   munkaviszony jogszerűtlen megszüntetése esetén a munkáltató által kifizetett kétszeres 
végkielégítés összege után jogszerű a személyi jövedelemadó-előleg levonása 
BH2001. 5   A bírósági mentesítéshez szükséges érdemesség megállapítását nem teszi kizárttá, hogy a 
várakozási idő alatt elkövetett garázdaság vétsége miatt a terheltet pénzbüntetésre ítélték, illetőleg a korábbi 
elítéléshez kapcsolódó kártérítési kötelezettségének nem tett eleget; 
AEÉ 2001/1.   az - Alkotmánybíróság által utóbb megsemmisített jogszabály korábbi alkalmazásából eredő - 
adózói túlfizetés elszámolásának módja. A túlfizetés visszatérítésének késedelmére alapított kamatfizetési kérelem 
közigazgatási vagy polgári jogi (kártérítési) igénynek minősül-e 
BH2000. 569   Nem vagyoni kártérítésként a károsultat ért hátrány csökkenéséhez vagy kiküszöböléséhez 
szükséges kárpótlásként olyan kárösszeget kell megítélni, amely arányban áll az elszenvedett sérelemmel. Annak 
megítélésénél, hogy milyen mértékű lehet ez a kárösszeg, nem mellőzhető a károsult személyi körülményeinek 
részletes megismerése és azoknak a konkrét sajátosságoknak az értékelése, amelyek megalapozzák az arányos és 
mértéktartó nem vagyoni kártérítés megállapítását. Magasabb összegű nem vagyoni kártérítést bizonyított súlyos 
körülmények alapoznak meg [Mt. 177. § (2) bek.]. 
BH2000. 555   Törzstőkeemelés címén fennálló pénzfizetési kötelezettség bankszámlára való átutalással 
teljesíthető. A bankszámlát kezelő pénzintézet együttműködési kötelezettsége keretében sem jogosult, de nem is 
köteles vizsgálni a számlatulajdonos megbízásának jogszerűségét, vagy a betétje legkedvezőbb kezelési módját [Ptk. 
4. § (1) bek., 339. § (1) bek., 529. § (1) bek., 1988. évi VI. tv. 218. §, 222. §, 39/1984. (XI. 5.) MT r. 4. § (3) bek., 
13/1989. (XII. 16.) IM r. 10. § (1) bek. cb) pont]. 
BH2000. 546   A házastárs felelőssége a másik házastárs bűncselekményével okozott kár megtérítéséért [1952. évi 
IV. törvény 27. §, 30. §, 1959. évi IV. törvény 203. § (1)-(2) bekezdés, 339. § (1) bekezdés, 344. § (1) bekezdés, 361. § 
(1) bekezdés, 685. § b) pont, 1952. évi III. törvény 6. § (2) bekezdés, 196. § (1) bekezdés e) pont]. 
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BH2000. 541   A kár mértékét a kártérítést igénylő félnek kell bizonyítania. Általános kártérítés megállapítására 
mindaddig nem kerülhet sor, amíg nyilvánvalóvá nem válik, hogy a kár mértéke nem számítható ki [1959. évi IV. 
törvény 339. § (1) bekezdés, 359. §, 1952. évi III. törvény 253. § (2) bekezdés]. 
BH2000. 537   Díjfizetési kötelezettséggel járó jogosulatlan felhasználásnak minősül, ha a szerzői jogi védelem 
alatt álló alkotásról készült fényképfelvétel közzétételével használják fel a műalkotást [1969. évi III. törvény 10. § (1) 
bekezdés, 13. §, 53. § (1) bekezdés, 9/1969. (XII. 29.) MM rendelet 10. § (1) bekezdés]. 
BH2000. 513   A munkavállaló által elkövetett bűncselekménnyel okozott kár esetén az a körülmény, hogy a 
munkáltatónál jelentkező hiányosságok a bűncselekmény elkövetését megkönnyítették, nem szolgálhat a károkozó 
javára, ez okból a munkáltató közrehatása nem állapítható meg [Mt. 168. §, 172. § (2) bek.]. 
BH2000. 510   A munkáltató a nem vagyoni kárt is csak akkor köteles megtéríteni, ha a kártérítési felelősségének 
feltételei fennállnak. Ennek hiányában sem vagyoni, sem nem vagyoni kártérítés megfizetésére nem köteles [Mt. 88. 
§ (2) bek., 174. §, 175. §, 177. § (2) bek.]. 
BH2000. 509   A választott szakszervezeti tisztségviselőt megillető munkajogi védelem már a megválasztása 
időpontjától fennáll, függetlenül attól, hogy a szabályszerűen megalakított szakszervezet bírósági nyilvántartásba 
vételére csak utóbb került sor. A munkajogi védelmet ugyanis nem érinti a törvény által a társadalmi szerv számára 
előírt az a kötelezettség, hogy a megalakulását követően nyilvántartásba vételt kell kérnie; ennek ugyanis a 
társadalmi szervezet jogi személyiségének keletkezése szempontjából van jelentősége, amely nincs összefüggésben a 
szakszervezeti tisztségviselő munkajogi védelmével [Mt. 28. § (1) bek., 1989. évi II. tv. 4. § (1) bek.]. 
BH2000. 501   Az ingatlan-adásvételi szerződés megkötése előtt az ingatlan-nyilvántartás adatai megtekintésének 
elmulasztása a vevő kockázata. Az együttműködési - és a tájékoztatási - kötelezettség elmulasztásának nincs 
kártérítési következménye, ha a vevő - az ingatlan-nyilvántartás megtekintése útján - meggyőződhetett volna az 
eladó tulajdonjogi helyzetéről, de ezt elmulasztotta [Ptk. 117. § (3) bek., 205. § (4) bek., 367. § (1) bek., 1972. évi 31. 
tvr. 2. § (1) bek.]. 
BH2000. 486   A tulajdonjog fenntartásával megkötött állatnevelési szerződés esetében a kárveszély viselése 
[1959. évi IV. törvény 99. §, 312. §, 400. § (1) bekezdés]. 
BH2000. 485   A birtokháborító magatartásról készült videofelvétel bizonyítékként való felhasználása nem 
minősül visszaélésnek, és nem sérti a személyhez fűződő jogokat [1959. évi IV. törvény 80. § (1)-(2) bekezdés]. 
BH2000. 481   Nem valósul meg a lopás, ha a terhelt a tulajdonában és birtokában álló földterületről learatja a 
sértettek által elvetett búzából termett terményt; ilyen esetben a sértettek a terményből természetbeni részesedést 
követelhetnek, vagyis a terhelt és a sértettek között olyan elszámolási jogviszony keletkezik, amelyet a polgári jog 
szabályai szerint kell elbírálni [1978. évi IV. törvény 316. § (1) bekezdés, 1959. évi IV. törvény 94. §, 99. §, 125. § (1) 
és (2) bekezdés]. 
BH2000. 468   Munkahelyi baleset esetén nincs helye kármegosztásnak, és a munkáltató a tárgyi felelőssége 
alapján köteles a munkavállaló minden káráért helytállni, ha nem állapítható meg a munkavállaló vétkes 
közrehatása. [Mt. 174. § (1) bek., MK 29. sz.]. 
BH2000. 459   A vámhatóság által lefoglalt jövedéki áru őrzésére és tárolására vonatkozó letéti szerződésből eredő 
kötelezettségét megszegő letéteményes kártérítési felelőssége [Ptk. 312. § (2) bek., 318. §, 339. § (1) bek., 355. § (1) 
bek., 360. § (1) bek., 463. § (1) bek., 466. § (1) és (4) bek., 1993. évi LVIII. tv. 68. §, 1995. évi LXVIII. tv. 29. §, 13/1979. 
(VIII. 10.) IM r. 12. § b) és d) pont.]. 
BH2000. 440   A felülvizsgálati kérelemnek elkésett benyújtása miatt a mulasztó ügyvéd felelősséggel tartozik, 
ezzel a magatartásával azonban az általa képviselt fél személyhez fűződő jogát nem sértette meg [1959. évi IV. 
törvény 75-84. §-ai, 354. §, 1949. évi XX. törvény 57. §]. 
BH2000. 417   Önálló cselekvősége esetén a felszámolót terhelő polgári jogi felelősség elbírálásánál a károsultak 
közrehatásának vizsgálata [Ptk. 7. §, 192. § (3) bek., 219. § (1) bek., 339. §, 340. §, 1986. évi 11. tvr. (Ftvr.), 1991. évi 
IL. tv. (Cstv.) 54. §]. 
BH2000. 415   Ha a felszámoló az adós által kötött szerződést azonnali hatállyal felmondja, a másik fél az ennek 
folytán őt megillető követelést a felszámolási eljárásban érvényesítheti [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 47. § (1) bek., 54. §, 
Ptk. 319. § (2) bek., 321. § (1)-(2) bek., 339. § (1) bek.]. 
BH2000. 409   A távközlési szolgáltatóval szemben az előfizető által érvényesíthető - a távközlési törvényben 
meghatározott - kártérítési igény alkalmazási feltételei [1992. évi LXXII. tv. 8. § (1) bek., 11. § (1) bek., Ptk. 312. § (2) 
bek., 339. § (1) bek., 355. § (4) bek.]. 
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BH2000. 403   Felelősségbiztosítási szerződéssel nem rendelkező üzemeltető helyett kifizetett kártérítés után a 
biztosító vagy a Mabisz az adminisztrációs feladatok ellátása alapján kezelési költséget is igényelhet [58/1991. (IV. 
13.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés, 10. § (6) bekezdés]. 
BH2000. 402   A vadnak gyorsforgalmi utakon való hirtelen felbukkanása a vadászatra jogosult fokozott veszéllyel 
járó tevékenysége körében bekövetkezett elháríthatatlan oknak (rendellenességnek) minősül [1959. évi IV. törvény 
346. § (2)-(3) bekezdés, 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 25. § (1) bekezdés, 26. § (1) és (4) bekezdés]. 
BH2000. 400   I. A közigazgatási szerv jogellenes eljárásának nincsen jelentősége, ha az állított kár nem ezáltal 
keletkezett [1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdés, 349. § (1) bekezdés, 1957. évi IV. törvény 19. § (5) és (6) 
bekezdés, 61. § (1) bekezdés, 1964. évi III. törvény 7. § (2) bekezdés, 12/1986. (XII. 30.) ÉVM rendelet 29. §]. 
BH2000. 399   A közút fenntartójának felelősségétől függetlenül a közutat beszennyező is köteles az ebből eredő 
károkért helytállni [1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdés, 344. § (1) bekezdés, 1988. évi I. törvény 34. §, 35. §, 
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 5. § (1) bekezdés c) pont, 63. § (2) bekezdés]. 
BH2000. 397   Nem közös a károkozás akkor, ha a károkozók a birtokháborítást két egymást követő időszakban, 
egymástól függetlenül követték el [1959. évi IV. törvény 188. §, 344. § (1) bekezdés]. 
EBH2000. 360   A „nemzeti helytállásért” megnevezésű pótlék a munkáltató kártérítési kötelezettsége összegének 
megállapításánál kártérítést csökkentő tényezőként nem vehető figyelembe [173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § 
(5) bek., 7. §, Mt. 182. § b) pont]. 
BH2000. 359   A földkiadási bizottságok vitatott - fellebbezés alatt álló -, a részarány-földtulajdon helyének 
kijelölésére vonatkozó határozatai az adott földterületre kötött földhasználati (haszonbérleti) szerződéseket nem 
lehetetlenítik el, ezért az érvényes szerződésben kikötött földhasználati díj a részarány-tulajdonosok részére 
továbbra is jár [Ptk. 312. § (2) bek., 452. § (1)-(2) bek., 1992. évi II. tv. 13. § (2) bek. c) pont, 15. § (1) bek. i) pont, 19. 
§, 1993. évi II. tv. , 14. § (1)-(3) bek.]. 
EBH2000. 359   Átszervezésre alapított munkáltatói rendes felmondás közlésével együtt tanúsított, a munkavállaló 
jó hírnevéhez való jogát sértő magatartás megalapozza a nem vagyoni kártérítés iránti igényt [Mt. 174. § (1) bek., 
177. § (2) bek.]. 
EBH2000. 358   A foglalkozás-egészségügyi szolgálat összefügg a munkáltató feladatai ellátásával, ily módon annak 
tevékenysége a munkáltató működési körébe tartozónak minősül [Mt. 174. § (5) bek.]. 
EBH2000. 357   A teljes kártérítési kötelezettsége miatt a munkáltató köteles megfizetni a károsult 
munkavállalónak azt a kárát, ami az egyösszegű (utólagos) keresetveszteség megfizetése - magasabb adósáv 
alkalmazása - miatt keletkezett. Önmagában a kamat miatt bekövetkezett személyi jövedelemadó-fizetési 
kötelezettség a kártérítési igényt nem alapozza meg [Mt. 174. § (1) bek.]. 
EBH2000. 356   Ha a munkaviszony jogellenes megszüntetése miatt a munkavállaló egy összegben kapja meg a 
kiesett időre járó munkabérét, a munkáltató a kifizetéskor hatályos szabályok szerint köteles a személyi 
jövedelemadó-előleget levonni. Ha az egyösszegű kifizetés, valamint az adójogszabályok - a korábbiakhoz képest 
kedvezőtlenebb - megváltoztatása miatt a munkavállaló ennek folytán kevesebbet kap, mint amennyit az 
esedékesség idején történt kifizetéskor kapott volna, a különbözetet kárigényként érvényesítheti (Mt. 100. §). 
EBH2000. 354   Nem felel meg a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének, ha a munkáltató a gazdálkodása 
körében felmerült okból nem kívánja a munkavállaló foglalkoztatását, emiatt határozott szóbeli ígéretet tesz a 
rendes felmondás közlésére, de az erről szóló okirat aláírását - noha a felmentési időről írásban rendelkezett - utóbb 
megtagadja, a munkáltatónak ez a magatartása a munkavállaló rendkívüli felmondását megalapozta [Mt. 3. § (1) bek., 
96. § (1) bek. a) pont]. 
EBH2000. 353   A munkaviszony létesítésére irányuló megállapodás írásba foglalásának elmaradására csak a 
munkavállaló hivatkozhat, ennek hiányában a munkaviszonyból (próbaidős munkavégzésből) eredő jogokra és 
kötelezettségekre elsődlegesen a munkajogi jogszabályok az irányadók (Mt. 76. §, 79. §). 
BH2000. 347   Műtéti kockázat körébe tartozik az esetleges állapotrosszabbodás, ha az a legnagyobb gondossággal 
és körültekintéssel sem volt elkerülhető (1959. évi IV. törvény 339. §). 
EBH2000. 342   A közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény 1999. évi LX. törvénnyel történt módosítása (1999. 
szeptember 1. napja) előtt lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések esetében is alkalmazhatók a 
Ptk. 200. §-ának (2) bekezdése szerinti jogkövetkezmények [1999. évi LX. tv.-nyel módosított 1995. évi XL. tv. 88. § 
(7) bek., Ptk. 200. § (2) bek., 4/1999. Polgári jogegységi határozat]. 
EBH2000. 341   Egy gazdasági társaság bankhiteltartozására vonatkozó adatok banktitoknak minősülnek, így más 
gazdasági társaságnak nem szolgáltathatók ki. A banktitoknak minősülő adatok jogosulatlan kiszolgáltatásából eredő 
kártérítési igényt azonban csak a sérelmet szenvedett gazdasági társaság és nem annak tulajdonosa vagy 
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tisztségviselője érvényesítheti [1991. évi LXIX. törvény (Pit.) 41. § (1) és (2) bek. 47. § (1) bek. c) pont, Ptk. 339. § (1)  
bek. Pp. 2. § (1) bek.]. 
EBH2000. 330   I. A bank által a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 
hatálybalépése előtt létrehozott, de működését azt követően is folytató bankcsoportra a Hpt. szabályai az irányadók. 
Így a bank kártérítési felelőssége megállapítható, ha a bankcsoporttag prudens működése nem biztosított [Ptk. 339. § 
(1) bek., 1996. évi CXII. tv. (Hpt.) 90. § (2) bek., 221. §]. 
EBH2000. 328   I. A késedelmi kamat az idegen pénz használatáért járó térítés, és mint ilyen a késedelem objektív 
következménye, azaz akkor is jár, ha az adós késedelmét kimentette (Ptk. 301. §). 
EBH2000. 321   Az ügyészt a környezet védelme érdekében megillető keresetindítási jog [1995. évi LIII. tv. 109. § 
(2) bek., Pp. 122. § és 123. §]. 
EBH2000. 320   A gyermeket nevelő szülő a kapcsolattartás jogellenes meghiúsításával okozott kárért a polgári jog 
szabályai szerint felelősséggel tartozik [Csjt. 92. §, Ptk. 339. §, 1997. évi XXXI. tv. 7. §, 149/1997. (IX. 10.) Korm. 
rendelet 7. § (4) bek.]. 
BH2000. 319   Munkahelyi baleset esetén a gazdasági társaságnak a vagyonmegosztás után felmerülő 
kötelezettségeiért a jogutód gazdasági társaságok egyetemleges felelősséggel tartoznak [1988. évi VI. tv. (Gt.) 366. § 
(4) bek.]. 
EBH2000. 314   Az általános kártérítésként megítélt járadék - szemben az egy összegben megítélt kártérítéssel - a 
körülmények alakulásához képest módosítható. Arra azonban nincs lehetőség, hogy a járadék összetevőit meghaladó 
egyéb költségek érvényesítésével igényeljék a járadék összegének a felemelését [Ptk. 359. § (1) bek.]. 
EBH2000. 313   A gyermekkorban elszenvedett mozgásképtelenséggel és az önálló életvitelre való képesség teljes 
hiányával járó végleges egészségkárosodás esetén megállapítható nem vagyoni kártérítés mértéke (Ptk. 355. §). 
EBH2000. 312   Az államigazgatási szerv polgári jogi kártérítési felelősséggel tartozik a fél azon káráért, amely 
abból kifolyólag érte, hogy indokolatlanul késlekedtek az ügynek az arra illetékes állami szervhez való áttételével 
[Ptk. 339. §, 349. § (1) bek., Áe. 7. § (1) bek., 16. § (3) bek.]. 
EBH2000. 303   Nem minősül kereskedelmi forgalomban történő eladásnak, amikor a kereskedő nem szerepel saját 
nevében eladóként a szerződésben [Ptk. 118. § (1) bek.]. 
EBH2000. 302   A jó hírnévhez fűződő jogok megsértése esetén a jogosult nem vagyoni kártérítésre - a törvényben 
meghatározott egyéb feltételek mellett - akkor tarthat igényt, ha bizonyítja, hogy a jogellenes magatartással okozati 
összefüggésben olyan hátrány érte, amelynek csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez a nem vagyoni kártérítés 
megítélése indokolt [Ptk. 84. § (1) bek. e) pont, 355. §]. 
EBH2000. 301   A személyhez fűződő jogok megsértése miatt érvényesített kártérítési igény a törvénynek a 
felülvizsgálati értékhatárra vonatkozó rendelkezései szempontjából vagyonjogi ügynek minősül [Ptk. 84. § (1) bek. e) 
pont, Pp. 271. § (3) bek.]. 
EBH2000. 300   A nem vagyoni kártérítés megítélésének feltételei rövidebb időtartamú megbetegedést elszenvedő 
károsult javára [Ptk. 84. § (1) bek. e) pont, 355. §]. 
BH2000. 292   I. A törvényes képviselő által tett - nem teljes egészében ingyenes - joglemondó nyilatkozat 
érvénytelensége [1959. évi IV. törvény 19. § (1)-(2) bekezdés, 20. § (1) bekezdés, 201. § (2) bekezdés]. 
EBH2000. 252   A munkavállaló által a munkáltatónak szándékos bűncselekménnyel okozott kár esetében 
kármegosztásnak általában nincs helye (Mt. 168. §). 
EBH2000. 245   A munkaviszony megszüntetésekor fizetett végkielégítés egy részének jogalap nélküli, tévedésből 
történt kifizetését nem cáfolja egymagában az, hogy a munkáltatónak lehetősége volt a törvény szerint járónál 
nagyobb összegű végkielégítés fizetésére (Mt. 95., 13. §). 
BH2000. 244   I. Az építési engedély nem zárja ki a szomszédjog megsértésén alapuló polgári jogi igény 
érvényesítésének lehetőségét. 
BH2000. 242   A sírhelyhasználati jog sajátos, kegyeleti jellegű intézmény, nem azonosítható a vagyoni jellegű 
használati jogokkal [1959. évi IV. törvény 84. § (1) bekezdés e) pont, 85. § (3) bekezdés, 355. § (4) bekezdés, 
10/1970. (IV. 11.) ÉVM-EüM. rendelet 37. §, 1952. évi III. törvény 51. § a) pont, 130. § (1) bekezdés g) pont, 157. § a) 
pont, 212. § (1) bekezdés]. 
EBH2000. 235   A végelszámoló megszegte a törvényben foglalt kötelezettségét, amikor a végelszámolási eljárás 
során hitelezői igényként nem vette figyelembe a jogerős fizetési meghagyásokon alapuló hitelezői követelést, ezért 
a kártérítési felelőssége megállapítható [1991. évi IL. tv. 71. §, 73. § (2) bek., Ptk. 339. § (1) bek., 1975. évi II. tv. 
103/E. § 105. § (1) és (5) bek., 1988. évi VI. tv. 54. § (3) bek.]. 
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BH2000. 218   „Szabadalommal kapcsolatos más jogvitás ügy”-nek minősül a szabadalmi bejelentéssel érintett 
licenciaszerződésből eredő kártérítési ügy is, ezért ennek elbírálására a megyei bíróságnak van hatásköre [Pp. 23. § 
(1) bek. c) és h) pont, 1995. évi XXXIII. tv. 104. § (8) bek.]. 
BH2000. 214   I. A polgármester az önkormányzat képviselőjeként jár el - ha a képviselő-testület ettől eltérően 
nem rendelkezik -, ezért a polgármester által harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettség - pl. 
garanciavállalás - érvényességéhez az önkormányzat jegyzőjének ellenjegyzésére nincs szükség [Ptk. 36. § (2) bek., 
37. § (1) bek., 218. §, 249. §, 273. § (1) bek., 1990. évi LXV. tv. 9. § (1) bek., 1991. évi XX. tv. 139. § d) pont, 140. § (1) 
bek. k) pont, 1992. évi XXXVIII. tv. 66. §, 100. § (1)-(3) bek.]. 
BH2000. 207   A nem vagyoni kárpótlásra való igény feltételeinek fennállását az igényt érvényesítőnek kell 
bizonyítania [1952. évi III. törvény 164. § (1) bekezdés, 272. § (2) bekezdés, 1959. évi IV. törvény 354. § (1) 
bekezdés]. 
EBH2000. 206   A felperes jogosult dönteni abban, hogy a vele szemben megindított nyomozás miatt kártérítést 
vagy kártalanítást kíván-e érvényesíteni. Kérelméhez a bíróság - a hatáskör szempontjából is - kötve van [Be. 385/B. 
§ (1) bek., Pp. 3. § (1) bek., 4. §, 23. § (1) bek. b) pont]. 
EBH2000. 200   A kártérítési felelősséget önmagában megalapozza az, ha a betegnek a bekövetkezett szövődményi 
károsodás lehetőségéről nem adtak megfelelő tájékoztatást [1972. évi II. tv. (Eü. tv.) 45. § (1) bek., 47. § (3) bek., 
15/1972. (VIII. 5.) EüM r. (R.) 83. § (1) bek., 87. § (2) bek.]. 
BH2000. 199   Ha többen közösen okoznak kárt, és egyikük a károsult kárát megtéríti, vele szemben a többi 
károkozó felelőssége nem egyetemleges, hanem felróhatóságuk arányában áll fenn [1959. évi IV. törvény 344. § (1) 
bekezdés]. 
EBH2000. 197   A vadnak gyorsforgalmi utakon való hirtelen felbukkanása, a vadászatra jogosult fokozott veszéllyel 
járó tevékenysége körében bekövetkezett elháríthatatlan oknak (rendellenességnek) minősül [Ptk. 346. § (2)-(3) 
bek.]. 
EBH2000. 195   Idegen pénznemben fennálló, meghatározott kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a 
nemzetközi pénzpiaci kamatot kell alapul venni [Ptk. 301. § (1) bek.]. 
EBH2000. 191   Hibás teljesítésből fakadó átmeneti egészségromlás nem feltétlenül jelent olyan hátrányt, amely a 
nem vagyoni kártérítésre ad alapot [Ptk. 76. §, 84. § (1) bek. e) pont, 339. § (1) bek. és 355. §]. 
BH2000. 167   A kártérítési összeg nem minősül általános forgalmiadó-köteles bevételnek, ezért a megítélt vagy 
elismert kártérítési követelés után e címen érvényesített igény alaptalan [1992. évi LXXIV. tv. 3. § a) pont, 6. § (1) 
bek., 13. §, Ptk. 355. § (4) bek., 360. § (1) bek., 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 38. § (3) bek., PK 50. sz.] 
BH2000. 165   Alapítvány ingatlanhasználati joga terjedelmének vizsgálatakor a jogszabályban alkalmazott 
„személyes szükséglet” fogalmának értelmezése [Ptk. 165. § (1) bek., 200. § (2) bek., 205. § (1) bek., 312. § (2) bek., 
313. §]. 
BH2000. 154   I. Az inflációból eredő és a késedelmi kamatot meghaladó mértékű kár megtérítésének feltételei. 
BH2000. 153   A kamatfizetési kötelezettség kezdő időpontja a biztosítási szerződés alapján érvényesített kárigény 
esetén [1959. évi IV. törvény 301. § (1) bekezdés, 302. §, 360. § (1) és (2) bekezdés, 58/1991. (IV. 13.) Korm. 
rendelet 7. § (6) bekezdés]. 
BH2000. 152   Határozatlan időre szóló ügyvédi megbízási jogviszony létesítésére kötött előszerződés felmondása 
[1959. évi IV. törvény 208. §, 483. § (4) bekezdés]. 
BH2000. 125   I. Részteljesítés esetén nem illeti meg prémium a munkavállalót, kivéve, ha a munkáltató a kitűző 
intézkedésében erre nézve kifejezetten rendelkezett [Mt. 143. § (2) bek.]. 
BH2000. 117   Ha a kezes teljesít a jogosultnak, teljesítése erejéig a követelést biztosító jelzálogjog törvényi 
engedményként a kezesre száll át, vagyis a jogosulti oldalon a kötelem - az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés nélkül is 
- többalanyúvá válik. Ilyen esetben a jelzálogjog a törvényi engedményes hozzájárulása nélkül nem törölhető, 
illetőleg az ingatlan enélkül történő értékesítése kártérítési felelősséget keletkeztet [Ptk. 273. § (2) bek., 274. § (2) 
bek. a) pont, 276. § (1) bek., 330. § (1) bek., 334. § (1) bek., 339. §]. 
BH2000. 110   A felperes jogosult dönteni abban, hogy a vele szemben megindított nyomozás miatt kártérítést 
vagy kártalanítást kíván-e érvényesíteni. Kérelméhez a bíróság - a hatáskör szempontjából is - kötve van [1973. évi I. 
törvény 385/B. § (1) bekezdés, 1952. évi III. törvény 3. § (1) bekezdés, 4. §, 23. § (1) bekezdés b) pont]. 
BH2000. 101   Nincs akadálya annak, hogy a 100%-os munkaképesség-csökkenést szenvedett károsult részére a 
bíróság közlekedési többletköltséget állapítson meg akkor is, ha korábban a károk enyhítésére alkalmas gépkocsit 
vásárolt [1959. évi IV. törvény 355. §, 359. § (1) bekezdés, 1952. évi III. törvény 274. § (5) bekezdés]. 
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BH2000. 100   Nem vagyoni kártérítés a Hepatitis C vírussal fertőzött vérkészítmény felhasználásával okozott 
egészségkárosodás miatt [1972. évi II. törvény 22. § (2) bekezdés, 58. § (3) bekezdés, 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet 
12. § (1)-(2) bekezdés, 199/1997. (XI. 14.) Korm. rendelet, 1959. évi IV. törvény 326. § (1)-(2) bekezdés, 354-355. §, 
360. § (1) bekezdés, 1952. évi III. törvény 206. § (1) bekezdés]. 
BH2000. 99   Felelősségbiztosítási szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségnél a késedelmi kamat 
általános szabályai az irányadóak [1959. évi IV. törvény 301. § (1) és (4) bekezdés, és a korábban hatályban volt 
86/1990. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1) bekezdés]. 
BH2000. 63.   A kizárt tag üzletrészének nyilvános árverésen történő értékesítését a társaságnak vagy a társaság 
ügyvezetőjének haladéktalanul, vagyis az ésszerű határidőn belül meg kell kísérelnie. Az értékesítés elmulasztásának 
vagy késedelmes teljesítésének kártérítési következményei [1988. évi VI. tv. 16. § (3) bek., 155. § (1) bek., 207. §]. 
BH2000. 57.   Általános kártérítés megállapítására nem kerülhet sor, ha a lefolytatott bizonyítási eljárás adatai 
alapján, mérlegeléssel megállapítható a kár mértéke [1959. évi IV. törvény 355. § (3)-(4) bekezdés, 356. § (1) 
bekezdés, 357. § (1)-(3) bekezdés, 359. § (1) bekezdés, PK 45., 46. és 49. számú állásfoglalás]. 
BH2000. 56.   Az önkormányzatnak a lakásjogosultság elbírálásával kapcsolatos felelőssége [1959. évi IV. törvény 
349. §, 1/1971. (II. 8.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés]. 
BH2000. 35.   A nem vagyoni kártérítésre vonatkozó igény akkor válik esedékessé, amikor a kártérítés alapjául 
szolgáló sérelem bekövetkezik. Ez nem mindig esik egybe a károkozó magatartás időpontjával [1992. évi XXXIII. tv. 
(Kjt.) 3. §, Mt. 177. § (2) bek.]. 
BH2000. 33.   A munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek - eltérő megállapodás hiányában - azt a 
munkáltatót illetik meg, illetve terhelik, amelyhez a munkavállalót kirendelték. Ezért eltérő megállapodás hiányában 
a munkáltató követelheti a munkavállalótól a kirendelés keretében okozott kárának megtérítését [Mt. 106. § (1) és 
(2) bek., 169. § (3) bek.]. 
BH2000. 29.   Az adós ellen folyó felszámolási (egyszerűsített felszámolási) eljárásban a felszámoló nem köteles a 
cég ügyvezetőjének feladatkörébe tartozó tevékenységet, vizsgálódást, iratbeszerzést stb. megtenni, illetve átvenni 
[1991. évi IL. tv. (Cstv.) 31. § a)-b) pont, 33. § (2) bek., 54. §, 55. § (1) bek., Ptk. 339. § (1) bek.]. 
BH2000. 26.   A műemlék jellegű épület elidegenítéséhez is hatósági hozzájárulás szükséges [Ptk. 215. § (1) bek., 
301. § (1) bek., 1964. évi III. tv. (Ét.) 2. § h) pont, 1989. évi XIII. tv. 8. § (1) bek., 1995. évi CXXI. tv. 109. § 24. pont, 
30/1964. (XII. 2.) Korm. r., 11. §, 12. § (2) bek., 13. § (1) bek. a) pont, (3) és (4) bek., 1/1967. (I. 31.) ÉM r. 1. § (3) 
bek., 2. §, 4. § (1) bek. a) pont, 10. § (1) bek., 20. § (1) bek. a) és d) pont, 6/1992. (III. 21.) KTM r. 1. § (2) bek., 2. § (1) 
bek., 7. §]. 
BH2000. 25.   A felszámoló kártérítési felelősségét megalapozza az abban megnyilvánuló tilos önhatalom 
gyakorlása, hogy az adós harmadik személy által haszonbérelt földjén termelt kukoricát lesilóztatja. A felszámolónak 
- ha az adós által kötött haszonbérleti szerződés érvénytelensége miatt a harmadik személy jogszerűtlen birtoklását 
állítja - birtokvédelmi eljárást kell kezdeményeznie [Ptk. 188. §, 339. § (1) bek., 452. § (1) bek., 1960. évi 11. tvr. 
(Ptké.) 26. §]. 
BH2000. 21.   Szerződésen kívüli károkozó magatartásra alapított kereset időelőttisége [1952. évi III. törvény 
130. § (1) bekezdés f) és g) pont, 157. § a) pont, 1959. évi IV. törvény 118. § (1) bekezdés]. 
BH2000. 20.   I. A jogcím téves megjelölése miatt a kereseti követelés nem utasítható el, ha a követelést 
előterjesztő fél által előadott tények valónak bizonyulnak [1952. évi III. törvény 3. § (1) bekezdés]. 
BH2000. 12.   I. A biztosítási szerződés teljesítése jogcímén igényt érvényesítő felet terheli a bizonyítási 
kötelezettség a tekintetben, hogy a szerződésben meghatározott lényeges körülményváltozás bejelentése elmaradt 
ugyan, de azt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény 
bekövetkeztében [1959. évi IV. törvény 200. § (1) bekezdés, 540. § (2)-(3) bekezdés, 547. § (1) bekezdés, 550. §, 555. 
§ (1) bekezdés, 556. § (1) és (3) bekezdés, 567. § (1) bekezdés, 1952. évi III. törvény 164. § (1) bekezdés]. 
BH2000. 9.   A szerződés természetére is tekintettel kell elbírálni azt, hogy a jogosult érdekmúlásra 
hivatkozással elállhat-e a szerződéstől. A bizonyítás az érdekmúlás tekintetében a jogosultat terheli [1959. évi IV. 
törvény 300. § (1) bekezdés]. 
BH1999. 589   Az igazolási kérelem elbírálásának szempontjai [Pp. 95. § (1) bek., 107. § (1) és (2) bek., 109. § (3) 
bek.]. 
BH1999. 577   A közszolgálati jogviszonyból eredő fegyelmi jogkört csak a jogviszony fennállása alatt lehet 
gyakorolni. A fegyelmi tanács büntetést kiszabó határozatának meghozatalával a fegyelmi eljárás befejeződik. A 
határozat kézbesítése nem a fegyelmi eljárás része, hanem az azt lezáró munkáltatói intézkedés közlése. 
Amennyiben a határozat meghozatalakor a köztisztviselő jogviszonya fennállt, a határozatot kizárólag amiatt, hogy 
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azt már a jogviszony megszűnését követően kézbesítették, nem lehet hatályon kívül helyezni [1992. évi XXIII. tv. 
(Ktv.) 51. § (1) bek., 55/A. § (1) bek. a) pont]. 
BH1999. 576   Ha a munkahelyi körülmények a munkavállaló olyan egészségkárosodásához vezethetnek, amely - a 
jellegénél fogva - nem vagyoni kártérítés követelésére is alapot adhat, a bíróságnak részletes bizonyítási eljárás 
lefolytatásával kell megállapítania, hogy a kár nyilvánvalóan a munkahelyi körülmények folytán következett be [Mt. 
174. § (1) és (4) bek., 177. § (2) bek., Pp. 177. § (1) bek.]. 
BH1999. 563   I. Ha a foglalót - a szerződő felek akarata szerint - harmadik személynél (jogi személynél) kell 
elhelyezni, az „elhelyezés” késedelme esetén a foglaló jogosultját késedelmi kamat nem illeti meg [Ptk. 243. § (1) 
bek., 244. §]. 
BH1999. 557   A megyei bíróság is ülnökök közreműködésével jár el, ha a megyei bírósági hatáskörbe tartozó 
kártérítési igénnyel együtt a személyhez fűződő jog megsértése miatti igényt is érvényesítenek [1952. évi III. törvény 
11. § (1) bekezdés, 23. § (1) bekezdés, 1959. évi IV. törvény 84. § (1) bekezdés]. 
BH1999. 551   Tanfolyam elvégzését bizonyító okirat kiadásának elmulasztása miatt érvényesített kártérítési 
igény elbírálása [1959. évi IV. törvény 298. § a) pont, 299. § (2) bekezdés, 300. § (1) bekezdés, 355. § (4) bekezdés]. 
BH1999. 548   I. Könyvsorozat kiadása esetén a sorozat címének szerzői jogvédelme [1969. évi III. törvény 4. §, 10. 
§, 13. § (1) bekezdés, 52. § (1) bekezdés a) pont]. 
BH1999. 532   Az előírt munkavégzés szándékos megtagadása súlyos megítélés alá esik, különösen olyan esetben, 
amikor a teljesítésnek nincs számba vehető akadálya. Erre figyelemmel a bíróság nem sért jogszabályt, ha elutasítja a 
fegyelmi határozat hatálytalanítására irányuló keresetet [1992. évi XXXIII. tv (Kjt.) 45. § (1) bek., (2) bek. e) pont]. 
BH1999. 530   Ha a perben beszerzett orvos szakértői vélemények alapján egyértelműen állapítható meg az 
okozati összefüggés a munkahelyi baleset és a munkavállaló halála között, a munkáltató alaptalanul hivatkozik olyan, 
a mentesítésére egyébként alkalmas körülményekre, amelyek meglétét a szakvélemények kizárták [Mt. 174. § (1) és 
(2) bek.]. 
BH1999. 505   A törvény tiltó rendelkezése miatt nem köthető ki, hogy valamely bejelentési kötelezettség 
elmulasztása eleve kizárja a biztosító teljesítési kötelezettségét [1959. évi IV. törvény 536. § (1) bekezdés, 540. § (2) 
és (3) bekezdés, 548. §, 555. § (1) bekezdés, 556. § (1) és (3) bekezdés, 567. § (1) bekezdés]. 
BH1999. 475   A munkáltató anyagi helytállásának azok az esetei, amikor a törvény konkrétan meghatározza a 
fizetési kötelezettségének jogcímét, nem tartoznak a kártérítési felelősség körébe [Mt. 143. § (2) bek., 174. § (1) 
bek.]. 
BH1999. 474   A legkisebb munkabérnek megfelelő összegű munkabérre akkor jogosult a teljes munkaidővel 
foglalkoztatott munkavállaló, ha a teljesítménykövetelményt teljesíti, vagy ha annak teljesítése nem csak rajta múlik, 
és ezért a teljesítmény alapján járó munkabért ilyen összegű garantált bérrel egészíti ki a munkáltató. A 
munkáltatónak azonban nincs olyan kötelezettsége, hogy a munkavállaló a garantált bérrel minden esetben elérje a 
minimális bért, vagyis a garantált bér összegének nem kell havonta (elszámolási időszakonként) változnia [Mt. 143. § 
(2) és (3) bek., 144. § (2) bek.]. 
BH1999. 469   I. Kárpótlási jegyek ún. privatizációs letétbe helyezése esetén irányadó szabályok [Ptk. 462. § (1) 
bek., 466. § (1) bek.]. 
BH1999. 468   A lízingszerződések egyes kérdéseinek nemzetközi szabályozását szolgáló egyezmény 
rendelkezéseinek figyelembevétele belföldi lízingszerződések megszegése miatt keletkezett kárigények elbírálása 
során [Ottawában 1988. május 28-án kötött UNIDROIT Egyezmény 13. cikk., Ptk. 318. § (1) bek., 339. § (1) bek., 340. 
§ (1) bek., 355. § (4) bek.]. 
BH1999. 467   A feleknek az engedményezés útján keletkezett, egymással szembeni kamatkövetelései 
beszámíthatók [Ptk. 298. §, 301. § (1) és (3) bek., 303. § (3) bek., 329. § (1) bek., 339. § (1) bek.]. 
BH1999. 458   I. A határozatoknak telefax útján történt közlése nem tekinthető szabályszerű kézbesítésnek, ebben 
az esetben a fellebbezési határidő meg sem kezdődik. A kárigény érvényesítése szempontjából ez azt jelenti, hogy 
nem tekinthető mulasztásnak, ha ilyenkor az ügyfél nem élt a fellebbezés lehetőségével [1957. évi IV. törvény 45. § 
(1) és (3) bekezdés, 62. §, 43/1953. (VIII. 20.) MT rendelet 1. §, 1959. évi IV. törvény 349. § (1) bekezdés]. 
BH1999. 405.   Külföldi károsult gépkocsijában jelentkezett kár összegének megállapítása és a marasztalás módja 
[1959. évi IV. törvény 355. § (4) bekezdés, 231. § (1) bekezdés, 292. § (1) bekezdés, 58/1991. (IV. 13.) Korm. 
rendelet 1. § (3) bekezdés, 1952. évi III. törvény 182. §]. 
BH1999. 369.   Az önkormányzat és a bérlő között a bérleti jogviszonyból fakadó igények érvényesítése során 
keletkezett jogvita nem minősül közigazgatási jogkörben okozott kártérítés iránti pernek, így nem tartozik a megyei 
bíróság hatáskörébe [1952. évi III. törvény 23. § (1) bekezdés, 45. § (2) bekezdés]. 
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BH1999. 363.   I. A diagnózis megállapításakor szükséges vizsgálatot végző orvossal szemben támasztott 
gondossági mérték tartalma. 
BH1999. 359.   A vámszervek kártérítési felelőssége a jövedéki törvény alapján lefoglalt áruknak a foglalás alatt 
bekövetkezett értékesíthetetlensége miatt [1993. évi LVIII. törvény 42. §, 68. § (1) és (4) bekezdés, 78. § (2) 
bekezdés, 28/1993. (XI. 5.) PM rendelet 17. § (8) és (9) bekezdés, 1959. évi IV. törvény 196. § (1) bekezdés, 339. § 
(1) bekezdés, 349. § (1) bekezdés]. 
BH1999. 356.   Nem sért jogot a kiadó, ha az adott sajtóorgánum felfogásával, nézeteivel ellentétes vélemény 
közzétételét megtagadja [1949. évi XX. törvény 61. § (1) bekezdés, 1959. évi IV. törvény 75-76. §, 78. §, 206. § (1) 
bekezdés, 213. §, 339. § (1) bekezdés, 1986. évi II. törvény 3. § (1) bekezdés]. 
BH1999. 340.   A megyei bíróságnak nincs hatásköre a társadalmi szervezet tagjának a társadalmi szervezet ellen 
kártérítés iránt indított pere elbírálására (Pp. 22-23. §). 
BH1999. 339.   Az értékek letétbe helyezése és elvesztése miatt bekövetkezett tulajdoni sérelem esetén is csak a 
törvényben előírt részleges kárpótlás illeti meg a jogosultat [1992. évi XXIV. tv. 1. § (1) bek., 3. §, Áe. 72. §. Pp. 339. §] 
BH1999. 336.   I. A testület által kinevezett köztisztviselő fegyelmi és kártérítési ügyében - a korábbi szabályozástól 
eltérően - a kinevező testület jár el és hoz határozatot. Ettől csak az összeférhetetlenség miatt bekövetkezett 
határozatképtelenség esetén lehet eltérni. Ebben az esetben a testület tagjaiból háromtagú fegyelmi tanácsot kell 
kialakítani. A testület a fegyelmi tanács határozatát utóbb nem változtathatja meg [1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 51. § (7) 
és (8) bek. ]. 
BH1999. 333.   A munkavállalók leltárfelelősségének fennállása szempontjából vizsgálni kell, hogy a munkáltató 
meghatározta-e a kollektív szerződésben a felelősség feltételét, terjedelmét és a felelősség megállapításával 
kapcsolatos eljárás rendjét (1992. évi XXII. törvény 170. §). 
BH1999. 322.   Az eredetileg bérbe vett, utóbb megvásárolt - az adásvételi szerződés megkötése után végzett 
földmegosztás útján keletkezett - ingatlanrészt illetően az adásvételi szerződéstől való részleges elállásnak nincs 
helye [Ptk. 319. § (3) bek., 320. § (1) bek., 370. § (1)-(3) bek.]. 
BH1999. 309.   A keresetveszteséget pótló baleseti járadékot a házastársi tartásdíj alapjaként figyelembe kell venni 
[1952. évi IV. törvény 21. § (1) bekezdés, 22. § (1) bekezdés]. 
BH1999. 302.   A távközlési szolgáltatás átmeneti szüneteltetése hibás teljesítésnek minősül, ezért az előfizető 
követelheti az ebből eredő kárának a megtérítését [1959. évi IV. törvény 305. §, 310. §]. 
BH1999. 301.   Az előzetes letartóztatás miatti kártalanítás esetén a magyar állam kamatfizetési kötelezettségének 
kezdő időpontja [1973. évi I. törvény 384/A. §, 385. § (1) bekezdés, 1959. évi IV. törvény 301. § (1) bekezdés, 360. § 
(1)-(2) bekezdés]. 
BH1999. 299.   A feleket együttesen megillető haszonélvezeti jogon alapuló használattal kapcsolatos jogvitában a 
közös tulajdon használatára vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók [1959. évi IV. törvény 140-142. §, 157. 
§ (2) bekezdés, PK 8. sz. állásfoglalás]. 
BH1999. 273.   I. A pénzbeli kártérítésnek a nem vagyoni károknál az a funkciója, hogy az elszenvedett sérelem 
hozzávetőleges kiegyensúlyozásáról olyan vagyoni szolgáltatás nyújtásával gondoskodjon, amely az elszenvedett 
sérelemért körülbelül egyenértékű, más nemű előnyt nyújt [34/1992. (VI. 1.) AB hat., Indokolás III/2. pont]. 
BH1999. 251.   Adósság meg nem fizetéséről szóló jogsértő közlemény közzététele hirdetési újságban [1959. évi IV. 
törvény 76. §, 78. § (2) bekezdés, 84. § (1) bekezdés a) és e) pont, 339. § (1) bekezdés, 355. § (1) és (4) bekezdés]. 
BH1999. 250.   I. Nem sért személyiségi jogot a munkáltató, ha a szövetkezeti alkalmazott ellen indult 
büntetőeljárásról a közgyűlést tájékoztatja [1959. évi IV. törvény 75. § (1) bekezdés, 78. § (1)-(2) bekezdés]. 
BH1999. 233.   A köztisztviselő jogviszonyának jogellenes megszüntetése esetén a köztisztviselőt olyan helyzetbe 
kell hozni, mintha a közszolgálati jogviszonya meg sem szűnt volna. A köztisztviselő azáltal hozható a jogszabály által 
megkövetelt helyzetbe, ha az elmaradt illetményét az átlagkeresete alapján kapja meg. Minthogy az illetményalap 
évente változhat, az átlagilletményt az egyes évekre külön-külön kell számítani [1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 60. § (2) és 
(3) bek., 71. § (2) bek., 1992. évi XXII. törvény 151. § (2) bek.]. 
BH1999. 231.   Ha az önkormányzat csak egészségügyi ellátást szolgáló alapot különített el a költségvetésből, 
alapító okirat hiányában azonban nem létesített költségvetési szervet, önálló költségvetéssel rendelkező intézményt, 
az abban foglalkoztatottak nem közalkalmazottak, hanem munkaviszonyban álló munkavállalók [1992. évi XXXVIII. 
tv. 87. § (1) bek.]. 
BH1999. 207.   Nyomozati tevékenység során okozott kár megtérítésére való kötelezés feltételei [1959. évi IV. 
törvény 349. és 339. § (1) bekezdés]. 
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BH1999. 206.   Nem vagyoni kártérítés megállapítása az elbírálás idején érvényesülő értékviszonyok 
alapulvételével [1959. évi IV. törvény 345. § (1) bekezdés, 354. §, 360. § (1)-(2) bekezdés]. 
BH1999. 202.   Birtokháborításhoz kapcsolódó kártérítési felelősség körében a kártérítés módjának meghatározása 
[1959. évi IV. törvény 188. §, 339. § (1) bekezdés, 355. §, 359. § (1) bekezdés, 1952. évi III. törvény 182. § (3) 
bekezdés, 213. § (3) bekezdés]. 
BH1999. 174.   A szociálpolitikai kedvezményként kapott kölcsön visszafizetési kötelezettsége, ha a 
kedvezményezett az épületre - amelynek építéséhez a kölcsönt folyósították - nem kap használatbavételi engedélyt 
[61/1985. (XII. 27.) MT r. 8. § (1) és (4) bek., 44/1985. (XII. 27.) PM-ÉVM együttes r. 1. § (1) bek., 11. § (1) bek., 12. § 
(3) bek., 14. § (3) bek., Pp. 221. § (1) bek.]. 
BH1999. 173.   Az ún. dolgozói részvény és az állam tulajdonában lévő, privatizáció keretében értékesítésre kerülő 
törzsrészvény elhatárolási szempontjai [Ptk. 208. § (1) bek., 338/B. § (2) bek., 1988. évi VI. tv. 240. § (2) bek., 244. § 
(2) bek., 1990. évi VI. tv. 2. § (1) bek., 11. § (1) bek., 1991. évi XXV. tv. 5. § (2) bek., 1991. évi LXIX. tv. 3. (1) bek. e) 
pont, 4. § (1) bek. h) pont, 8. § (2)-(4) bek., 1995. évi XXXIX. tv. 55. §, 1/1965. (I. 27.) IM r. 11. §, 13. §, 104/1991. 
(VIII. 3.) Korm. r.]. 
BH1999. 172.   A váltón alapuló követelés bírósági úton való érvényesítése megszakítja a váltójogviszonyból eredő 
gazdagodásra alapított követelés elévülését is [Ptk. 361. § (1) bek., 1/1965. (I. 24.) IM r. 15. § (1) bek., 43. § (1) bek., 
44. § (3) bek., 63. § (1) bek., 70. § (2) és (6) bek.]. 
BH1999. 159.   Az előszerződésben a végleges szerződés megkötésének időpontja meghatározható oly módon is, 
hogy azt a felek valamely jövőbeli esemény bekövetkezéséhez kötik [Ptk. 208. § (1) bek.]. 
BH1999. 156.   Az orvost és az egészségügyi szakdolgozót az egészségi állapotra vonatkozó személyes adatok 
tekintetében a beteg gyógykezelésének befejezése után is köti a titoktartási kötelezettség [1959. évi IV. törvény 81. §, 
84. § (1) bekezdés a) pont, 1972. évi II. törvény 77. § (4) bekezdés, 78. § (1) bekezdés, 11/1972. (VI. 30.) EüM 
rendelet 27. § (1) bekezdés, 1992. évi LXIII. törvény 1. § (1) bekezdés, 2. § 2/b) pont, 5. pont, 3. § (5) bekezdés]. 
BH1999. 130.   Az ún. törvényi kezesség - jogszabály kifejezett, eltérő rendelkezése hiányában - nem készfizető, 
hanem egyszerű kezességvállalásnak minősül [1993. évi LXXXI. törvénnyel módosított 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 38. § 
(3) bek., Ptk. 274. § (1)-(2) bek., 1992. évi LIV. tv. 53. § (1)-(2) bek.]. 
EBH1999. 128   A választottbírósági eljárásnak a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. (Pp.) nem „háttér 
joga”. A választottbírósági eljárásban a Pp. szabályai csak akkor alkalmazhatók, ha a felek így állapodnak meg, vagy a 
választottbíróság jogosult az eljárás rendjét megállapítani és így dönt. A feleknek azt a választottbírósági kikötésben 
foglalt rendelkezését, amely szerint szerződésükre a magyar jog szabályait kell alkalmazni, az alkalmazandó anyagi 
jogra és nem az eljárási jogra vonatkozó kikötésként kell értelmezni (1994. évi LXXI. tv. 28. §, 46. §, 47. §, 49. §, 55. §). 
EBH1999. 102   A határozott időtartamra kötött megbízási szerződés az általános szabályok szerint, annak lejárta 
előtt is felmondható [Ptk. 483. § (1)-(4) bek.]. 
EBH1999. 100   A szerzői jog megsértése esetén a polgári jogi felelősség szabályai szerint jár kártérítés [1969. évi 
III. tv. 10. §, 52. § (2) bek.]. 
EBH1999. 94   Személyiségvédelmi perben több polgári jogi igény együttes érvényesítésekor az eljárási illeték 
alapjául a kártérítési követelés szolgál. 
EBH1999. 93   Nem sért jogot a kiadó, ha az adott sajtóorgánum felfogásával, nézeteivel ellentétes vélemény 
közzétételét megtagadja [Alkotmány 61. § (1) bek., Ptk. 75-76. §, 78. §, 206. § (1) bek., 313. §, 339. § (1) bek., 1986. 
évi II. tv. 3. § (1) bek.]. 
EBH1999. 88   A terhelt a tulajdonában levő földbe a sértettek által vetett, de az ő birtokában levő búzára annak 
learatásával és betakarításával tulajdonjogot szerzett, azonban a sértettek a terményből természetbeni részesedést 
követelhetnek. A terhelt és a sértettek között így létrejött elszámolási jogviszony a büntetőjogon kívül esik, és kizárja 
a bűncselekmény megállapíthatóságát [Btk. 316. § (1) bek., Ptk. 125. §]. 
BH1999. 86.   A felek tanulmányi szerződést általában határozott időre, a tanulmányok időtartamára kötnek. Az 
ilyen szerződés felmondása csak a munkáltatóra súlyos terhet rovó esetben indokolt. Az olyan átszervezésre utaló 
felmondási ok, amely csak az érintett munkavállaló munkaviszonyát szünteti meg, nem tekinthető ilyen súlyos 
indoknak [1992. évi XXII. törvény 110. § (1) bek., 114. §]. 
BH1999. 78.   Közraktár kártérítési felelőssége az elhelyezett áru kiszolgáltatásának meghiúsulása esetén. A 
közraktári jegy érvényességével kapcsolatos szabályok értelmezése [1875. évi XXXVII. tv. VI. cím, 1996. évi XLVIII. tv. 
1. § (2) és (3) bek., 18. § (1) és (3) bek., 20. § (1) és (2) bek., 22. § (1) bek. d) pont, 24. § (1) és (2) bek., 25. § (1) bek., 
26. § (1), (2), (4) és (6) bek., 27. § (1) bek. b) pont, (2), (3) és (5) bek., 29. (1) bek., 32. § (3) bek., Ptk. 4. § (1) bek., 5. § 
(1) bek., 200. (2) bek., 262. §, 263. § (1) bek., 264. § (1)-(2) bek.]. 
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BH1999. 77.   A faktoringszerződés valamely jövőben esedékessé váló követelés átruházását, megvásárlását 
jelenti, ez tehát engedményezésnek fogható fel. Jogszabályi előírás hiányában az engedményezési szerződés 
érvényességéhez - s ezzel a faktoringszerződés érvényességéhez - nem szükséges annak írásba foglalása. A faktoring 
szerződésről szóló értesítést követően a kötelezett csak az „engedményesnek” teljesíthet [Ptk. 328. § (1) bek., 329. § 
(1) és (3) bek.]. 
BH1999. 76.   A helyi önkormányzatoknak az átalakuló állami vállalatok vagyonából jogszabály erejénél fogva járó 
részesedése kötelmi jogviszonyon alapul, az ennek megszegése esetén fizetendő kártérítés után, járó kamat mértéke 
20% [1959. évi IV. törvény 198. § (3) bek., 685. c) pont, 1989. évi XIII. tv., 21 § (1)-(2) bek., 1990. évi VII. tv. 1. § (1) 
bek., 2/1998. PJE határozat]. 
BH1999. 74.   I. Az Egzisztencia-hitel (E-hitel) igénybevételének feltételei [28/1991. (II. 21.) Korm. r. 8. § (1)-(2) 
bek., 71/1992. (XI. 16.) OGY. hat., 1991. évi XVIII. tv. 26. § (2) bek.]. 
EBH1999. 57   Ha a károsult elvárható keresetét bruttó összegben határozzák meg, az ezt csökkentő, a károsult 
által ténylegesen megszerzett jövedelmet és társadalombiztosítási ellátást is bruttósított összegben kell számításba 
venni (Mt. 182. §). 
EBH1999. 56   A kár kiszámításánál a baleset előtti keresetből kell kiindulni, de vizsgálni kell a kártérítés 
megállapítása után felmerült körülményeket (például a járadékalap megállapításánál a hat-, illetve nyolcórai 
foglalkoztatásból eredő emelkedést) is. Ennek eredményeként tisztázni kell, hogy a felperes balesetből fennálló 
munkaképesség-csökkenése járt-e keresetveszteséggel, esetleg annak folytán, hogy bizonyos megtérült munkabért a 
sérült rendkívüli munkateljesítménnyel ért el [Mt. 174. §, 1967. évi II. tv. 62. §, 26/1980. (XII. 20.) MüM r. 3. §, 10. §]. 
EBH1999. 48   A munkaviszony jogellenes megszüntetésénél az elmaradt munkabérrel díjazott időre további 
díjazás szabadságmegváltás címén nem jár [Mt. 100. § (1) bek.]. 
EBH1999. 46   A munkáltatónak a kötelezettségszegés gyanúja felmerülését követően haladéktalanul intézkednie 
kell az alapos és megnyugtató ismeret megszerzéséhez szükséges kivizsgálásról és ezzel nem késlekedhet. Csak ha az 
ennek érdekében szükséges intézkedéseket kellő időben megtette, hivatkozhat arra, hogy azok alapján az előírt 
időben élt a munkaviszony megszüntetésének jogával [Mt. 96. §]. 
EBH1999. 43   A bíróság a felmondási védettséget élvező személy munkaviszonyának rendes felmondással történő 
megszüntetéséhez szükséges egyetértést [Mt. 28. § (1) bekezdés] a munkáltató kérelmére pótolhatja, ha annak 
feltételei egyébként fennállnak. A munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén a kiesett időre járó munkabérből 
csak az a jövedelem vonható le, ami meghaladta a munkavállaló munkaviszony mellett megszerzett jövedelmét. 
EBH1999. 39   I. Értékpapírban meghatározott követelést érvényesíteni csak az értékpapír által és annak 
birtokában lehet. A birtokbavétel azonban nem csak fizikai átadással történhet, hanem minden olyan módon, amely 
kétségtelenné teszi, hogy az értékpapír a jogosult rendelkezésére áll. 
BH1999. 27.   Ha a szövetkezet tagja a vitatott - egyébként a szövetkezet tulajdonában lévő - földterületet 
jogszerűen tartotta a birtokában, a birtokvédelem megengedett eszközeinek a szövetkezettel szemben való 
alkalmazásával a szövetkezet érdekét súlyosan sértő vagy veszélyeztető magatartást nem valósít meg. Ezen a címen 
történő kizárása a tagnak jogellenes [1992. évi I. tv. 45. § (1) bek., 50. § (1) bek., Ptk. 190. § (1) bek.]. 
BH1999. 23.   Az örökhagyó halála után alkotott jogszabályban biztosított kárpótlás nem tartozik az örökhagyó 
hagyatékához [1959. évi IV. törvény 8. § (1) bekezdés, 22. §, 613. § (1) bekezdés b) pont, 623. § (1) bekezdés, 1979. 
évi 13. tvr. 558. §]. 
EBH1999. 18   Nincs akadálya annak, hogy gyógykezelésének befejezése után a beteg az orvost köszönete jeléül 
anyagi juttatásban részesítse. Számolnia kell azonban azzal, hogy a károkozótól vagy annak felelősségbiztosítójától 
ennek megtérítésére nem tarthat igényt [Ptk. 355. § (4) bek., 1972. évi II. tv. 75. § (1)-(2) bek.]. 
EBH1999. 17   Kártérítés megállapítása az elbírálás idején érvényesülő értékviszonyok alapulvételével [Ptk. 345. § 
(1) bek., 355. §, 360. § (1)-(2) bek.]. 
EBH1999. 15   I. Életveszélyes állapot előidézése (műhiba) nem vagyoni kártérítést von maga után akkor is, ha az 
állapot később szövődmény nélkül gyógyul. 
BH1999. 14.   A károsultat vagy a károsodás időpontjában fennállott árviszonyok mellett kiszámított javítási 
költség és annak a károsodás időpontjától járó késedelmi kamata, vagy - az értékviszonyok megváltozására 
tekintettel - az elbírálás időpontjában irányadó javítási költség és ennek ettől az időponttól járó késedelmi kamata 
illeti meg [1959. évi IV. törvény 206. § (1) bekezdés, 360. § (1) bekezdés]. 
BH1998. 615.   I. Ha a biztosító az egyébként utóbb jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervvel annak 
munkavállalói tekintetében felelősségbiztosítási szerződést kötött, a szerződés teljesítéséért a biztosító jogutódja is 
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köteles a biztosítási eseménnyel összefüggő követelés (üzemi baleseti kártérítés) esetén helytállni, amennyiben 
annak feltételei fennállnak (Ptk. 559. §). 
BH1998. 614.   A közszolgálati jogviszony kinevezéssel és annak elfogadásával létesül. A kinevezést és annak 
elfogadását írásba kell foglalni. A képviselő-testületnek a pályázó köztisztviselői állásra történő kinevezése 
tekintetében hozott határozatát kinevezésnek, a pályázó által letett és írásba foglalt esküt a kinevezés elfogadásának 
kell tekinteni [1992. évi XXIII. tv. 11. § (1) bek., 12. §]. 
BH1998. 612.   I. Az új Munka Törvénykönyve - a korábbi szabályozástól eltérően - a foglalkozási megbetegedések 
mellett az egyéb megbetegedések miatt keletkezett kárra is kiterjesztette a munkáltató objektív felelősségét, ha az a 
munkavállaló munkaviszonyával összefüggésben keletkezett [1992. évi XXII. törvény 174. § (1) bek.]. 
BH1998. 608.   A munkáltató gazdálkodó szervezet felszámolójának nincs felmondási jogosultsága a cég 
szakszervezeti tisztségviselőjével szemben, ha erről a szándékáról a felsőbb szakszervezeti szervet előzetesen nem 
értesíti. A felszámoló szabálytalan felmondásának jogkövetkezményei [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 49. § (1) bek., 1992. 
évi XXII. tv. 28. § (1) bek., 100. § (1) és (4) bek., 177. § (2) bek., MK 4.]. 
BH1998. 602.   A tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1990. évi LXXXVI. törvény, illetőleg a 
tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény alapján indult 
bírósági eljárásokban lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha népi ülnökök közreműködése nélkül, 
egyesbíróként jár el [Pp. 11. § (1)-(3) bek., 275. § (1) bek., 275/A. § (2) bek.]. 
BH1998. 557.   I. A munkavállaló a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett dolog hiánya esetén 
a teljes kárt köteles megtéríteni [1992. évi XXII. törvény 169. § (1) bek.]. 
BH1998. 545.   I. Hatósági engedélyek hiányában az ingatlan adásvételi szerződésének és a földterület 
haszonbérleti szerződésének érvénytelensége [Ptk. 215. § (1) és (3) bek., 237. § (1) bek., 1964. évi III. tv., 30/1964. 
(XII. 2.) Korm. r. 12. § (2) bek., 73/1981. (XII. 29.) MT r. 12 §, 1/1967. (I. 31.) ÉM r. 10. § (1) bek., 20. § (1) bek.]. 
BH1998. 533.   Jogszabály tiltó rendelkezésének hiányában nincs akadálya annak, hogy gyógykezelésének 
befejezése után a beteg az orvost köszönete jeléül anyagi juttatásban részesítse. Számolnia kell azonban azzal, hogy a 
károkozótól vagy annak felelősségbiztosítójától megtérítésre nem tarthat igényt [Ptk. 339. § (1) bek., 346. § (1) bek., 
355. § (4) bek., 1972. évi II. tv. 75. § (1) bek., 58/1991. (IV. 13.) Korm r. 1. § (3) bek.]. 
BH1998. 532.   A próbaüzem alatt jelentkező hibák miatt a vállalkozónak a hibás teljesítéssel okozott kártérítési 
felelőssége nem állapítható meg. A teljesítésig a hibák kijavításának a kötelezettsége a szerződésszerű teljesítés 
követelményének körében terheli a vállalkozót (Ptk. 305. §, 310. §). 
BH1998. 511.   A vállalkozásként folytatott autóvezető-képzés nem közoktatási alapfeladat. Az iskola vezetőjének 
mint közalkalmazottnak a besorolása és nem vitatott rendkívüli lemondásának jogkövetkezményei [1993. évi LXXIX 
tv. 121. § (1) bek. 30. pont, 1992. évi XXXIII. tv. 33. § (2) bek. a) pont, 37. § (3) bek., (5) bek. a) pont, 138/1992. (X. 8.) 
Korm. r. mell.]. 
BH1998. 498.   A helyiség bérletére vonatkozó jogviszony folytatásának lehetősége az eredeti bérlő örököse 
részéről [Ptk. 1. § (2) bek., 7. § (1) bek., 1990. évi V. tv. 13. § (2) bek., 1993. évi LXXVIII. tv. 16. § (3) bek., 36. § (1) 
bek., 40. § (1) bek.]. 
BH1998. 497.   I. Az értékpapírnak minősülő részvény birtoklása ugyan alapfeltétele az azzal való korlátlan 
rendelkezésnek, ez azonban nemcsak az értékpapírok fizikai birtoklása útján, hanem azzal is megvalósul, ha a 
tényleges birtokban tartó ezt a tulajdonos érdekében, annak hozzájárulásával teszi [Ptk. 338/B. § (1) bek., 338/C. §, 
1988. évi VI. tv. 239. §]. 
BH1998. 496.   A kárveszélyviselés tekintetében eltérő jogszabály alkalmazása az ún. pénzügyi lízingszerződés, 
illetőleg a bérleti szerződés lehetetlenülése esetén [1991. évi XXXIV. tv. 26. § (1)-(3) bek., 29/A. § (3) bek., 1991. évi 
LXIX. tv. 3. § (1) bek. c) pont, 1995. évi XLVIII. tv. 27. § (3) bek., Ptk. 312. § (1) bek., 319. § (2) bek., 321. § (1) bek., 
376. § (4) bek., 430. §]. 
BH1998. 485.   Az általános kártérítés összegének meghatározása az államigazgatási jogkörben okozott kár 
megtérítésére irányuló perben [Ptk. 349. § (1) bek., 359. § (1) bek., 360. § (1)-(2) bek., Pp. 217. § (1)-(2) bek.]. 
BH1998. 484.   I. Az adóhatóság tájékoztatási kötelezettsége kiterjed az adókedvezményre jogosító jogszabályok 
tartalmának ismertetésére is, ha az adózó e tárgyban felvilágosítást kér, vagy eljárásából az adóhatóság a jogszabály 
ismeretének hiányára, illetve téves értelmezésére vonhat következtetést. 
BH1998. 477.   I. Ha a szerző a művet a vállalt határidőben a kiadónak átadja, a kiadó díjfizetési kötelezettség 
nélkül csak akkor jogosult elállásra, ha a művet átdolgozásra a szerzőnek visszaadta, és a szerző a kijavítást nem 
végzi el [1969. évi III. tv. (Szjt.) 31. § (1) bek., 1/1970 (III. 20.) MM r. 2 § (2) bek., 17. § (1)-(2) bek.]. 
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BH1998. 450.   Ha a munkavállaló a munkáltatóval kötött - jogszabály tiltó rendelkezésébe egyébként nem ütköző - 
megállapodását pszichikai kényszerrel létrehozott megállapodásnak tekinti, azt a kényszer megszűnését követő 
harminc napon belül támadhatja meg a bíróságnál [1992. évi XXII. törvény 7. § (3) bek., 8. §]. 
BH1998. 442.   I. A bíróság által gazdasági társaság terhére jogerősen megállapított tisztességtelen 
versenycselekmény a szembenálló versenytársak kártérítési igényeinek jogalapját megfelelően bizonyítja [1990. évi 
LXXXVI. tv. 3. § (1)-(2) bek., Ptk. 339. § (1) bek., 359. § (1) bek., Pp. 206. § (1) bek.]. 
BH1998. 425.   A szomszédos ingatlanon elvégzett tereprendezés káros következményeinek elhárítása [Ptk. 188. § 
(1) bek., 339. § (1) bek., 341. §, 355. §]. 
BH1998. 392.   Bankszámlaszerződés során - a felek egyéb megállapodásának vagy jogszabály eltérő 
rendelkezésének hiányában - a megbízott pénzintézet a banktechnikai műveletben szereplő, a teljesítés napján 
érvényes devizaárfolyamon köteles a megbízójával szemben elszámolni [Ptk. 207. § (1) bek., 474. § (2) bek., 479. § 
(1)-(2) bek., 52/1990. (III. 21.) MT r. 10 § (2) bek., 4/1992. (PK. 10.) MNB rek. 36. § (1) és (4) bek.]. 
BH1998. 384.   I. Az alakiság jelentősége a biztosítási szerződés megszűntének megállapításánál [Ptk. 200. § (1) 
bek., 218. § (1) bek., 537. § (1) bek.]. 
BH1998. 380.   A beteget nem kell tájékoztatni a műtét során esetlegesen, véletlenszerűen előforduló kockázat 
lehetőségéről, amely nem tartozik a műtéttel viszonylag nagy gyakorisággal együttjáró szövődmények körébe [Ptk. 
339. § (1) bek., 1972. évi II. tv. 43. § (2) bek., 47. § (4) bek., 15/1972. (VII. 5.) EÜM r. 87. § (2) bek.]. 
BH1998. 374.   A feltaláló és a munkáltató kölcsönös együttműködési kötelezettsége nem terjed ki arra, hogy a 
munkáltató a szolgálati szabadalom értékesítése során a saját üzletpolitikai érdekeivel ellentétes megállapodást 
kössön [Ptk. 4. §, 339. §, 1969. évi II. tv. (Szt.) 9. § (1)-(2) és (5) bek., 11/1983. (V. 12.) MT r. 1. § (1) bek.]. 
BH1998. 351.   Az exportcélú külkereskedelmi szerződések és a bérmunkaszerződések elhatárolási szempontjai 
[Ptk. 207. § (1) bek., 379. §, 389. §, 474. § (1) és (3) bek.]. 
BH1998. 340.   Több meghatalmazott esetén a felet bármelyikük képviselheti, ebből értelemszerűen következik az 
is, hogy bármelyik meghatalmazott részére történt kézbesítés joghatályos [Pp. 66. § (2) bek.]. 
BH1998. 334.   I. Jogszabály hatálybalépésével összefüggésben bekövetkezett károsodás nem keletkeztet a 
jogalkotó és a károsult között kötelmi jogviszonyt, és ilyen értelmű jogszabályi rendelkezés hiányában a polgári jogi 
kárfelelősség szabályai sem alkalmazhatók (Ptk. 339. §). 
BH1998. 305.   A perek egyesítése, illetőleg egyes kereseti kérelmek elbírálásának elkülönítése miatt nem 
nyújtható be felülvizsgálati kérelem [Pp. 270. § (2) bek.]. 
BH1998. 298.   Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha eljárása eredményeként megállapítja, hogy a felperes 
által megjelölt jogcímen a követelés alaptalan, de az más jogcímen alapos lehet, és erre hivatkozással közbenső 
ítélettel a jog fennállását megállapítja [Pp. 213. § (3) bek., Ptk. 237. § (1)-(2) bek., 239. § (2) bek., 339. §]. 
BH1998. 288.   I. Magánút közúttá minősítése államigazgatási jogkörbe tartozó intézkedés, ennek megtételére a 
bíróság nem jogosult (Pp. XX. fejezet, Ptk. 349. §). 
BH1998. 278.   Az együttműködési kötelezettség keretében az utazási irodát a „megközelítéssel” kapcsolatban 
terhelő tájékoztatás elmulasztásából eredő kártérítési felelősség megítélése [Ptk. 415. § (1) bek., 205. § (3) bek., 318., 
339. § (1) bek., 355. § (1) bek.]. 
BH1998. 240.   I. Az áramszolgáltató által közcélra - pl. transzformátorház céljára - igénybe vett helyiségek után a 
gazdálkodó szerv tulajdonost (kezelőt) sem bérleti, sem használati díj nem illeti meg, hanem a tulajdonjog (a kezelői 
jog) korlátozása miatt a részére kártalanítás jár [1962. évi IV. tv. 7. § (2)-(3) bek., 1994. évi XLVIII. tv. 8. § (2) bek., 32. 
§, Ptk. 108. § (1) és (3) bek., 171. § (1)-(2) bek.]. 
BH1998. 238.   A gazdasági társaság üzletrésze nem minősül - még 100%-ban történő üzletrész átruházása esetén 
sem - a Ptk. szerinti „dolognak”, ezért az ezzel kapcsolatos „hibás teljesítésből” (pl. a szerződés megkötése és a 
birtokba helyezés ideje alatt bekövetkezett értékvesztés) eredő kártérítési követelés nem ítélhető meg [1988. évi VI. 
tv. 17. §, 169. § (1) bek., Ptk. 207. § (1)-(2) bek., 310. §, 338/C. §, 339. §]. 
BH1998. 228.   Késedelmi kamat felelősségbiztosítási szerződés alapján fizetett kártérítés esetén [Ptk. 301. §, 
58/1991. (IV. 13.) Korm. r., 86/1990. (XI. 14.) Korm. r.]. 
BH1998. 225.   A vásárolt részaránytulajdon a földkiadás tekintetében nem biztosít elsőbbséget, illetve 
kedvezményt [1993. évi II. tv. 6. § (3) bek., 8. § (1) bek., Ptk. 339. § (1) bek., 349. § (1) bek.]. 
BH1998. 223.   Szolgáltatás megelőlegezésének a személyazonosságot igazoló okmány biztosítékként való letétbe 
helyezésétől függővé tétele önmagában nem sért személyiségi jogokat [Ptk. 75-76. §, 147/1993. (X. 26.) Korm. r. 15. 
§ (2) bek.]. 
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BH1998. 200.   Ha az adós a végrehajtási záradékkal ellátott okirattal elrendelt végrehajtás során vitatja, hogy a 
végrehajtani kívánt követelés érvényesen jött volna létre - feltéve, hogy a törvény szerinti eljárás keretében nincs 
lehetőség a végrehajtás megszüntetésére vagy korlátozására - a végrehajtás megszüntetése (korlátozása) iránt pert 
indíthat. A végrehajtás-megszüntetési perre az a bíróság illetékes, amely a végrehajtási eljárást elrendelte [1994. évi 
LIII. tv. (Vht.) 10. §, 211. § (2) bek., 212. § (1) bek., Pp. 366. §, 369. § a) pont, 367. §]. 
BH1998. 191   I. A váltótartozásért fennálló kötelezetti egyetemlegesség kihatása a kötelezetti kifogásokra [Ptk. 
337. § (1) és (3) bek.]. 
BH1998. 190.   A közraktári jegy (áru- és zálogjegy) értékpapír és mint ilyen óvadék tárgya lehet, ha óvadéki 
funkcióját egyéb jogszabályi feltételek is lehetővé teszik. Ehhez szükséges, hogy a közraktári jegy birtokosát a 
hátiratok összefüggő láncolata igazolja, akkor is, ha a közraktári jogviszonyra még az 1875. évi XXXVII. tv. 
rendelkezései az irányadók. Ha a hátiratok összefüggő láncolata a közraktári jegy birtokosát nem legitimálja, akkor 
az ügyletre a zálogjog szabályait kell alkalmazni, a közraktári jegy viszont mint zálogtárgy a mögötte lévő árut nem 
képviseli, ezért az lehetetlen szolgáltatásra irányuló zálogtárgynak minősül [1875. évi XXXVII. tv. 441. §, 449. §, 1990. 
évi XCI. tv. 97. § o) pont, 1996. évi XLVIII. tv. 26. § (5) bek., 27. § (3) bek., Ptk. 270. § (1)-(2) bek., 271. § (1) bek.]. 
BH1998. 188.   Ha a bíróság által kijelölt felszámoló - megbízottja útján - nem az általa felszámolandó, hanem egy 
másik cég nevében köt szerződést, eljárására az álképviseletről szóló jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. Ha 
az álképviselő útján kötött szerződés teljesítése elmarad, és az álképviselő eljárása rosszhiszeműnek bizonyul - 
eljárását a képviselt utóbb nem hagyja jóvá - a kijelölt felszámoló jogi személy kártérítési felelőssége fennáll [Ptk. 4. § 
(4) bek., 215. § (1) bek., 219. § (1)-(2) bek., 221. § (1)-(2) bek.]. 
BH1998. 185.   Gépjármű kötelező felelősségbiztosítási szerződés megszűnése a díjfizetési kötelezettség 
elmulasztása miatt és az üzemben tartó megtérítési kötelezettsége [58/1991. (IV. 13.) Korm. r. 3. § (3)-(4) bek., 7. §, 
Ptk. 361. § (1) bek.]. 
BH1998. 142   I. A felek között jogerősen elbírált kártérítési követeléssel azonos tényalapból származó újabb 
igénynek a felszámolási eljárásban történő érvényesítését a res iudicata kizárja [Pp. 229. § (1) bek., Ptk. 339. § (1) 
bek.]. 
BH1998. 141.   I. Ha a pénzintézetek között létrejött atipikus szerződés (együttműködési megállapodás) szerint az 
egyik bank az általa kiadott a „váltó jó” nyilatkozatot olyan időpontban teszi meg, amikor a váltó kiállítója ellen a 
felszámolási eljárás már megindult, az együttműködési megállapodásnak megfelelően a helytállási (kártérítési) 
kötelezettsége beáll [Ptk. 207. § (1) bek., 312. §, 313. §, 339. § (1) bek., 344. § (2) bek.]. 
BH1998. 139.   A kötbér egyes fajtáit (késedelmi, meghiúsulási, minőségi stb.) a polgári jog nem nevesíti - bár 
megemlíti -, ezért a feleknek a szerződéskötéskor kell meghatározniuk, hogy mely szerződésszegéseket kívánnak 
kötbérrel szankcionálni. Nem zárható ki, hogy „bármely szerződésszegés” esetére kívánják a szerződést biztosító 
mellékkötelezettséget alkalmazni. Ebben az esetben azonban - mert a kötbér csak írásban köthető ki -, erre a 
szerződésnek kifejezetten utalnia kell [Ptk. 246. § (1) és (3) bek., 14/1978. (VI. 1.) MT r. ]. 
BH1998. 131.   I. Súlyos, a kárfelelősséget megalapozó jogalkalmazási mulasztás, ha a végrehajtási jog bejegyzése a 
főkövetelésre nem, csak a járulék biztosítására történik [Ptk. 339. §, 349. § (1) bek.]. 
BH1998. 112.   A hanyag kezelés bűncselekménye megállapításának a feltétele, hogy az idegen vagyon kezelése, 
felügyelete, valamint a kezelő és felügyelő jogállására vonatkozó rendelkezések egyaránt közvetlenül törvényen 
alapuljanak [Btk. 320. § (1) bek.]. 
BH1998. 99.   A nem vagyoni kártérítés feltételeinek fennállása, a személyiségi jogsértés súlyossága és 
komolysága kérdésében, az egyedi tényállások elbírálása során a bíróságnak kell állást foglalnia. Objektív mérce 
hiányában a bíróság mérlegelésén alapul a kár nagyságának megállapítása [1992. évi XXII. törvény 177. § (2) bek., 
34/1992. (VI. 1.) AB hat.]. 
BH1998. 95.   I. Az időlegesen állami tulajdonban lévő vagyon részleges elvonására vonatkozó - jogszabályi 
felhatalmazáson alapuló - döntés jogszerűsége [1991. évi IL. tv. 4. § (1) bek., 62. §, 63. §, 1992. évi LIV. tv. (tv.) 53. § 
(1) bek.]. 
BH1998. 93.   A bérelt magán vasúti kocsik megsérülése, elveszése esetén érvényesíthető követelés kártérítés 
jellegű; az csak az ún. beállító vasút ellen - a reá irányadó fuvarjogi szabályok, illetőleg a „beállítási szerződés” 
előírásai szerint - érvényesíthető. Ha a beállító vasút nem a MÁV, a magánkocsi sérülése vagy elveszése esetén 
felmerülő kárigények elbírálására magyar bíróságnak nincs joghatósága [1986. évi 2. tvr.-tel kihirdetett Nemzetközi 
Vasúti Árufuvarozási Egyezmény (CIM) 8. cikk 1. §, 10. cikk, II. sz. mellékletének (Magánkocsik Nemzetközi Vasúti 
Fuvarozásáról (RIP) 1. cikk 1. §, 2. cikk., 12. cikk 5. §, 3/1960. (V. 13.) KPM r.-tel közzétett Vasúti Árufuvarozási 
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Szabályzat (VÁSZ) V. sz. melléklete 14. cikk 5. §, Nemzetközi Vasúti Szövetség (UIC) 433. sz. döntvénye 70. cikk, 83. 
cikk, 85. cikk, Ptk. 209. §]. 
BH1998. 79.   Kártérítési felelősség a hitelígérvény visszavonása miatt [Ptk. 339. § (1) bek., 28/1991. (II. 21.) 
Korm. r. 8. § (1) bek.]. 
BH1998. 42.   Ha a biztosító által megfogalmazott biztosítási feltételek nem egyértelműek, a biztosítási 
szerződésekre is a Ptk. 207. §-ának (1) bekezdése szerinti értelmező szabályt kell alkalmazni. A casco biztosításoknál 
általában az adott gépkocsitípus alapszereltsége tartozik az ún. alapbiztosításhoz, ha azonban - a szerződési 
feltételek szerint - csak az utólag felszerelt vagy beépített alkatrészek, tartozékok és komfortfokozó berendezések 
képezik az ún. extrák körét, akkor a káresemény bekövetkezése (pl. eltulajdonítás) esetén a biztosító a gyárilag 
eredetileg beépített és a vételárban szerepeltetett extrák értékét is megfizetni tartozik [Pp. 207. § (1) bek., Extra 
Casco Általános Szerződési Feltételek 8., 9. és 78/a. pont]. 
BH1998. 31.   Ha a költségmentesség engedélyezésének feltételei már az eljárás megindításakor sem álltak fenn, a 
személyes költségmentesség megvonásának kérdésében hozott határozat hatálya visszahat az eljárás megindítására 
[1990. évi XCIII. tv. 42. § (1) bek., 46. § (1) bek., 611986. (VI. 26.) IM r. 8. § (3) bek., 13. § (2) bek.]. 
BH1997. 609.   Nem ütközik a rendeltetésszerű joggyakorlás tilalmába a munkáltatónak az az eljárása, hogy a 
rendkívüli felmondás visszavonásáról a munkavállalóval egyezséget köt, ezt követően azonban a rendkívüli 
felmondás indokával tartalmilag megegyező okkal a munkaviszonyt rendes felmondással megszünteti [1992. évi 
XXII. törvény 199. § (5) bek, 89. §]. 
BH1997. 607.   I. A bíróság a felmondási védettséget élvező szakszervezeti, illetőleg üzemi tanácsi tisztségviselő 
munkavállaló munkaviszonyának rendes felmondással történő megszüntetéséhez szükséges egyetértést a 
munkáltató kérelmére pótolhatja, de csak akkor, ha annak feltételei egyébként fennállnak [1992. évi XXII. törvény 28. 
§ (1) bek.]. 
BH1997. 596.   I. Nemzetközi közúti fuvarozás esetén bekövetkező késedelem következményeiért a fuvarozóval 
szemben a kiszolgáltatás napjától számított egy éven belül lehet igényt érvényesíteni. Az elévülési idő eltelte után 
beszámítási kifogás útján sem érvényesíthető követelés a fuvarozóval szemben [1971. évi 3 tvr.-tel kihirdetett 
Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződés (CMR) 3. cikk 1. pont és 4. pont]. 
BH1997. 593.   Az ingatlanátruházási szerződés érvénytelenségét önmagában azon az alapon, hogy az az 
ellenszolgáltatást nem a felek valóságos akaratának megfelelően tünteti fel, nem lehet megállapítani. Ha valamelyik 
fél az ilyen szerződés semmisségére, annak színlelt volta miatt hivatkozik, a szerződést a leplezett szerződés alapján 
lehet megítélni [Ptk. 207. § (4) bek., 208. § (1) bek., XXV. PED V. pont]. 
BH1997. 592.   I. A tartási szerződés és az otthonházban nyújtandó tartásra, gondozásra és ápolásra irányuló 
szerződés elhatárolása [Ptk. 586. §, 200. § (1) bek.]. 
BH1997. 588.   Kártérítés engedély nélkül végzett - de a vállalással ellentétben szakképesítést nem nyújtó - oktatói 
tevékenységgel okozott kárért [7/1988. (II. 17.) MT r. 8. § (3) bek, 9. § (1) bek., Ptk. 312. §, 318. § (1) bek., 339. § (1) 
bek.]. 
BH1997. 579.   I. Ha a személyhez fűződő jog sajtó útján való megsértése munkaviszonnyal összefüggésben történt, 
a Ptk. 84. §-a (1) bekezdésének e) pontjában foglalt kártérítést a polgári jogi felelősség szabályaiból következően a 
munkáltató kiadóval szemben lehet érvényesíteni [Ptk. 84. § (1) bek. e) pont, 339. § (1) bek., 348. § (1) bek., 1986. 
évi II. tv. 18-19. §]. 
BH1997. 578.   Személyhez fűződő jogot sérthet a közszereplést vállaló személy képmása nyilvánosságra 
hozatalának módja is [Ptk. 76. §, 80 § (1) bek., 84. § (1) bek. a)-c) pont, 339. § (1) bek., 348. § (1) bek., 355. § (1) bek.]. 
BH1997. 556.   A nem vagyoni kártérítés összegének megállapítása során figyelembe kell venni, hogy változtak-e az 
értékviszonyok a baleset és az ítélethozatal között eltelt időben. A pénzbeli kártérítésnek a nem vagyoni károknál 
ugyanis az a funkciója, hogy az elszenvedett sérelem hozzávetőleges kiegyensúlyozásáról olyan vagyoni szolgáltatás 
nyújtásával gondoskodjék, amely az elszenvedett sérelemért körülbelül egyenértékű, másnemű előnyt nyújt 
[34/1992. (VI. 1.) AB hat.]. 
BH1997. 555.   A kártérítésként megállapított jövedelem-pótló járadék személyi jövedelemadó-köteles bevételnek 
minősül. A kártérítésre vonatkozó jogelvekbe - a káron szerzés tilalmába - ütközik az az álláspont, amely szerint a 
kártérítés összegének megállapításánál a károsult által megszerzett más jövedelem személyi jövedelemadó-
kötelezettségét figyelmen kívül kell hagyni, ezért bruttósított számítási rendszert kell alkalmazni [1991. évi XC. tv. 4. 
§ (1) bek., 7. § (1) bek.]. 
BH1997. 548.   A keresetváltoztatásnak a fellebbezési eljárásban érvényesülő tilalmára vonatkozó rendelkezések 
alkalmazása akkor, ha a felperes az elsőfokú bírósági eljárásban nem jelölte meg azt, hogy a Polgári Törvénykönyv 
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mely rendelkezéseire alapozza a követelését, de keresetét a fellebbezési eljárás során tartalma szerint 
megváltoztatta [Pp. 247. §, Ptk. 207. § (4) bek., 298. §, 299. § (1) bek, 300. § (1) bek., 324. § (1) bek., 327. § (1) bek, 
348. § (1) bek., 523. § (1) bek]. 
BH1997. 545   I. A korábban a perbíróság által már jogerősen elbírált kártérítési igényt a felszámolási eljárásban a 
bányakárt szenvedett fél hitelezőként, az inflációval összefüggő helyreállítási költségemelkedésre hivatkozással 
ismételten nem érvényesítheti [Pp. 229. § (1) bek., Ptk. 339. § (1) bek.]. 
BH1997. 543   I. Ha a cégbejegyzés előtt megindul a gazdasági társaság működése, a társaság neve alatt létrejött 
biztosítási szerződés alapján beállhat a biztosító helytállási kötelezettsége, feltéve hogy a társaság vagy annak 
valamelyik tagja a biztosításidíj-fizetési kötelezettséget teljesítette. A társaság nevében fellépő bármely tag részére 
teljesíthet a biztosító, ez az összes többi tagra is kihat [1988. évi VI. tv. 17. §, 25. § (1) bek, Ptk. 334. §, 335. § (1) bek.]. 
BH1997. 528.   A tévedés miatti megtámadás a téves közös feltevés miatti megtámadást is magában foglalja [Ptk. 
210. § (1) és (3) bek.]. 
BH1997. 525.   I. A temetés méltatlan körülmények között történő lebonyolítása sérti a hozzátartozók kegyeleti 
jogait [Ptk. 75. § (1) bek, 84. § (1) bek., 85. § (3) bek]. 
BH1997. 503.   A pénztárosok felelőssége objektív felelősség, az általuk kezelt és őrzött fizetőeszközben 
bekövetkezett hiányért - a vétkességükre tekintet nélkül - teljes anyagi felelősséggel tartoznak [1967. évi II. tv. 58. § 
(1) bek., 48/1979. (XII. 1.) MT r. 80. § (1) bek.]. 
BH1997. 498.   A jogi képviselővel eljáró munkáltató nem a törvénynek megfelelően és rendeltetésszerűen 
gyakorolja a jogi képviselet nélkül eljáró munkavállalójával szemben a jogát, ha a magatartása a munkavállaló 
érdekének csorbítására vagy az érdekérvényesítési lehetőségének korlátozására irányul, illetve arra vezet (1992. évi 
XXII. törvény 4. §). 
BH1997. 494.   A pénzintézet a nála vezetett bankszámlák közötti úri. átvezetésre vonatkozó megbízásokon - a 
megbízó előzetes véleményének kikérése, tisztázása nélkül - javításokat nem végezhet. A hibás adatokat tartalmazó 
megbízásokat teljesítetlenül vissza kell küldenie a megbízónak. A kötelezettségek elmulasztásával összefüggésben 
keletkezett károkért a pénzintézetet kártérítési felelősség terheli [Ptk. 4. §, 277§ (1)-(3) bek., 318. § (1) bek., 339. § 
(1) bek., 529. § (1) bek., 530. §, 1991. évi LXIX. tv. 46. § (1) bek., 3/1992. (MK 34.) MNB rak. 27. § (2) bek., 30. §]. 
BH1997. 492.   A jogszabály alapján az állam tulajdonából az önkormányzatok tulajdonába kerülő közművek 
esetleges hibái miatt az önkormányzatok, illetőleg az általuk szerződés útján (pl. koncessziós szerződéssel) az 
üzemeltetéssel megbízott gazdasági társaság felelőssége állapítható meg. A korábbi üzemeltető és az új üzemeltető 
között kötelmi jogviszony nem jön létre, ezért a korábban is meglévő hibák miatt a korábbi üzemeltető szavatossági 
vagy kártérítési felelőssége nem állapítható meg [1991. évi XXXIII. tv. 36. § (2) bek., 1991. évi XLV. tv. 7. § (3) bek. c) 
pont, Ptk. 339. § (1) bek.]. 
BH1997. 490.   A felek között létrejött előszerződés ugyan keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget, ez azonban 
nem vehető figyelembe, ha az előszerződés tárgyával kapcsolatos - jogszabályból fakadó - versenytárgyalás-kiírási 
kötelezettség teljesítése során a munkát nem az előszerződést kötő fél, hanem más pályázó nyeri el. Ilyen esetekben 
a lehetetlenülés szabályai az irányadók [Ptk. 208. § (1) bek., 228. § (1) bek., 312. § (1) bek., 399. § (1) bek. a) pont, 
36/1988. (VIII. 16.) PM r. ]. 
BH1997. 450.   I. A fokozott élet- és vagyonbiztonsági veszélyeztetettség esetén a kivitelezőnek (a javításra 
kötelezettnek) a tervező által javasolt kijavítási mód ellen nem elég „kifejezetten tiltakoznia”, hanem ha azt 
aggályosnak tartja, a kijavítást meg kell tagadnia [Ptk. 392. § (3)-(4) bek.]. 
BH1997. 449.   Ha az engedményezési szerződés az engedmény összegét meghatározza, de nem szól a már 
esedékessé vált késedelmi kamatokról, azok összege - a kamat járulékos jellege ellenére - automatikusan nem tárgya 
az engedménynek [Ptk. 301. § (1) bek., 328. § (1)-(4) bek.]. 
BH1997. 441.   I. A bíróság nem mellőzheti a késedelmi kamatról való rendelkezést, ha a felperes a nem vagyoni 
kártérítés iránti keresetében ilyen igényt előterjeszt [Ptk. 301. § (1) bek., 360. § (1)-(2) bek.]. 
BH1997. 435.   I. Ha a jogelőd a személyhez fűződő joga megsértése miatt indított per során meghal, hozzátartozója 
a perben - a halott emlékének a megsértése miatt - jogutódként felléphet. 
BH1997. 424.   A Vám- és Pénzügyőrség külön szabályozás hiányában is jogosult a hivatásos állomány egészségi 
állapotát időszakonként ellenőrizni. Ez az ellenőrzés, illetve annak elrendelése azonban nem ütközhet olyan 
jogszabályba, amely az orvosi vizsgálat meghatározott fajtáját, módját feltételhez köti [1994. évi LXXXVII. tv. 35. § (1) 
bek.]. 
BH1997. 410.   A perbíróságnak - és nem a felszámolási eljárást lefolytató bíróságnak - van hatásköre a felszámoló 
ellen arra hivatkozással előterjesztett kártérítési igény elbírálására is, hogy a felszámolási eljárásban megítélt 
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munkabér-követelést késedelmesen fizette meg, és ezzel kárt okozott [Ptk. 339. §, 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 51. §, 54. §, 
57. § (2) bek.]. 
BH1997. 407.   A tisztességtelen piaci magatartás megállapításánál az üzleti titok, a bizalmi viszony és a 
termékazonosság fogalmának alkalmazási szempontjai [1990. évi LXXXVI. tv. 5. §, 6. §, 7. §, 1996. évi LVII. tv. 95. § (1) 
bek., 97. § (1) bek.]. 
BH1997. 406.   A pénzintézet bankszámlaszerződés alapján csak a szabályszerű kifizetési (átutalási) megbízásokat 
köteles teljesíteni. Ha az alapítványt vagy változás esetén az alapítvány kuratóriuma nevében aláírásra jogosult 
személy aláírási jogosultságát a bíróság még nem vette nyilvántartásba, az általa aláírt megbízást a pénzintézet nem 
köteles teljesíteni, annak megtagadásával nem követ el szerződésszegést [Ptk. 29. § (4) bek., 74/A. § (2) bek., 74/B. § 
(5) bek., 74/C. § (1)-(3) bek. és (6) bek., 529. § (1) bek., 3/1992. (MK 34.) MNB rek. 4. § (1)-(2) bek.]. 
BH1997. 395.   A kötelező felelősségbiztosítási szerződés megszűnését követően teljesített szolgáltatást a biztosító 
a Ptk. rendelkezései szerint követelheti vissza [Ptk. 361. § (1) bek., 58/1991. (IV. 13.) Korm. r. 3. § (3) bek., 7. § (3) 
bek., mell. 3. § (4) bek., 9. § (1) bek. a)-f) pont, 12. § (2) bek.]. 
BH1997. 394.   Értékpapír tőzsdei forgalmazásának a befektetők jogos érdekeit és a piac egyensúlyát veszélyeztető 
kereskedés miatt történő felfüggesztése nem ad alapot kártérítési felelősség megállapítására [Ptk. 349. §, 1990. évi 
VI. tv. (Épt.) 70. §]. 
BH1997. 372.   Az üzemi baleset alapján a munkáltató által 1988. január 1. napját megelőzően megállapított 
baleseti és kártérítési járadék, ha annak összegét utóbb a bruttósított átlagkereset alapulvételével megemelték, 
úgyszintén 1996. január 1. napjától a folyósított, jövedelmet pótló kártérítés (járadék) személyi jövedelemadó 
fizetésének kötelezettsége alá esik [1991. évi XC. tv. 7. § (1) bek. 22. pont, 46. § (1) bek., 48. § (1) bek., 1995. évi 
CXVII. tv. 46. § (1) bek. 1. sz. mell. 6.1 pont]. 
BH1997. 360.   A felszámolási eljárás keretében érvényesített, a munkavállalót ért üzemi baleset után járó 
kártérítés számításánál a felmondás esetén jogszabály szerint fizetendő végkielégítés összege a kárt csökkentő 
tényezőként nem vehető figyelembe [1967. évi II. tv. 62. § (1) bek., 1992. évi XXII. tv. 95. §, 205. § (1) bek., 26/1980. 
(XII. 20.) MüM r. 9. §, 1986. évi 11. tvr. (Ftvr.) 30. § (1) bek. a)-c) pont, 31. § (1) bek.]. 
BH1997. 355.   Közvetlen jogviszony hiányában a perben álló kötelezetti közreműködőnek közvetlenül a jogosult 
javára történő marasztalása - a megváltozott gazdasági viszonyok között - nem jogszerű [Ptk. 315. §, 389. §, GK 18.]. 
BH1997. 353.   Önmagában az, hogy a lapalapítási engedéllyel rendelkező napilapnál bekövetkezett nyilvántartási 
adatváltozások átvezetése késedelemmel történik meg, nem valósít meg tisztességtelen versenycselekményt, és nem 
alapozza meg a késlekedő kártérítési kötelezettségét sem [1990. évi LXXXVI. tv. 3. § (2) bek., 7. §, Ptk. 77. § (1) bek., 
12/1986 (IV. 22.) MT r. 7. §]. 
BH1997. 332.   Nem jár el az adott helyzetben elvárható módon a károsult, ha a biztosítótól dologi kár címén kapott 
összeget nem a káresemény folytán megsemmisült, a vállalkozása folytatásához szükséges munkaeszközök pótlására 
fordítja [Ptk. 340. § (1) bek., 355. § (4) bek., 359. § (1) bek.]. 
BH1997. 330.   A biztosítót az új érték térítésére vonatkozó szerződéses kötelezettsége a gépjármű tényleges 
gyártási idejének figyelembevétele alapján terheli [Ptk. 200. § (1) bek., 210. § (3) bek.]. 
BH1997. 329.   A gazdasági társaság tagja a társaság ügyvezetőjével szemben saját nevében csak a társaság részére 
támaszthat kártérítési követelést [Ptk. 318. §, 339. § (1) bek., 1988. évi VI. tv. (Gt.) 17. §, 32. §, 188. §, 196. § (1) bek.]. 
BH1997. 295.   A jogviszony megítéléséhez szükséges tények felderítésének elmulasztása jogszabálysértésnek 
minősül [Pp. 275/A. § (2) bek.]. 
BH1997. 294.   I. Az államigazgatási jogkörben okozott kár érvényesítésére irányuló perben - a hatáskör 
szempontjából - a bíróságoknak először azt kell vizsgálniuk, hogy a felperes közhatalom gyakorlása során kifejtett 
tevékenységre vagy mulasztásra alapítja-e az igényét. 
BH1997. 286.   A megbízott kártérítési felelősségénél a kimentési körülmények értékelése [Ptk. 474. § (1) bek., 
475. § (4) bek.] 
BH1997. 275.   A Ptk. 6. §-a szerinti kártalanítási kötelezettségről csak akkor lehet szó, ha - egyebek mellett - a 
kötelezett szándékosan magatartása és a jogosult kára között fennáll az okozati összefüggés (Ptk. 6. §-a). 
BH1997. 259.   Kártérítés kiszabására vagy a kártérítési felelősség megállapítására a munkavállalóval szemben 
kizárólag a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyílik meg a lehetőség [1992. évi XXII. törvény 
166. §, 169. § (2) bek.]. 
BH1997. 246.   Ha az ÁVÜ vagy jogutódja valamely szerződéses rendszerben üzemeltetett üzlet privatizációja 
során a jogszabályokban előírt - pl. a versenyeztetésre vonatkozó - kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy jogait 
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nem megfelelően gyakorolja, kártérítési felelősséggel tartozik [1990. évi LXXIV. tv. 2. §, 9. §, 10. §, 11. §, 1992. évi LIV. 
tv. 76. § (1) bek., 79. §, Ptk. 339. § (1) bek., 359. § (1) bek.]. 
BH1997. 245.   A szerződés szerinti átadást követően több éven át tárolt gépi berendezés gyártási hibái miatt - 
jogvesztés folytán - az ún. repasszálási (az üzembe helyezéshez szükséges alkalmassági vizsgálati) munkákat végző 
vállalkozó sem szavatossági, sem kártérítési felelősséggel nem tartozik [Ptk. 308. § (1)-(2) bek., 310. §, 326. § (2) 
bek., 383. § (3)-(4) bek., I. PED-GED]. 
BH1997. 244.   I. A Ptk. 300. §-ának (1) bekezdésében szabályozott elállási jog nemcsak az áruszolgáltatás 
késedelme, de fizetési késedelem esetén is gyakorolható. 
BH1997. 243.   I. A közraktár - áru kiszolgáltatására vonatkozó kötelezettségét megelőző - törvényes zálogjogának 
terjedelme [1875. évi XXXVII. tv. (Kt.) 438. §, Ptk. 251. § (4) bek., 261. §]. 
BH1997. 226.   Az egyéni elbírálás körében valamennyi szempont együttes mérlegelésével kell megállapítani a nem 
vagyoni kárpótlás mértékét olyan összegben, amely alkalmas a nem vagyoni hátrányok enyhítésére, az elnehezült 
életvitel megkönnyítésére [Ptk. 355. § (3) és (4) bek., 357. § (1)-(2) bek., 42/1970. (X. 27.) Korm. r. 2. § (1) bek.]. 
BH1997. 225.   Az államigazgatási szerv „hallgatása” a kárfelelőssége alapjául szolgálhat [1957. évi IV. tv. (Áe.) 2. § 
(6)-(7) bek., 15. § (1) bek., Ptk. 349. § (1) bek., 339. § (1) bek., 1992. évi XXXII. tv. 14. §, 1991. évi XXV. tv. 12. § (5) 
bek., 1994. évi II. tv. 1. § (1) bek.]. 
BH1997. 220.   A hibás teljesítésért való felelősség kizárása miatt szavatossági igény - s ezen belül az elállás 
jogkövetkezménye - eredményesen nem érvényesíthető [Ptk. 200. § (1) bek., 305-307. §-ok]. 
BH1997. 196.   I. Okmányos meghitelezés (akkreditív nyitás) esetén a megbízott által igénybe vett fizető bank 
akkor is felelős a megbízott által meghatározott feltételektől eltérő fizetéssel okozott kárért, ha a megbízó 
akaratának megfelelően járt el, és a fizető bankot a megbízó jelölte ki [Ptk. 339. § (1) bek., 340. § (1) bek., 344. § (2) 
bek., 475. § (1) és (4) bek.]. 
BH1997. 188.   A lopáskár bekövetkeztekor érvényben lévő újkori árra kötött casco biztosítási szerződés alapján a 
biztosító kockázata körébe tartozik, ha az ellopott gépkocsit utóbb valaki kereskedelmi forgalomban jóhiszeműen 
megvásárolva arra tulajdonjogot szerez. A biztosított kárenyhítési kötelezettsége nem terjed odáig, hogy a vevő 
rosszhiszeműségét bizonyítsa. A gépkocsi fizikai léte nem mentesíti a biztosítót a szerződésben vállalt 
kötelezettségének teljesítése alól [Ptk. 553. § (1) bek.]. 
BH1997. 185.   I. A kártérítés mértékének meghatározásakor a károsult vagyontárgy ítélethozatalkori értékének 
alapulvétele akkor indokolt, ha a károsult vagyontárgy értéke lényegesen, a kamatot meghaladó mértékben 
emelkedett [Ptk. 360. § (1) bek., 301. § (1) bek.]. 
BH1997. 183.   A gépjármű vezetője által az utasának okozott kárért való felelősség érvényesítése során 
kármegosztás akkor alkalmazható, ha az utas ebben a minőségében nem az általában elvárható magatartást 
tanúsította [Ptk. 345. § (2) bek.]. 
BH1997. 182.   Ha a gázszolgáltató elmulasztotta az időnkénti ellenőrzési kötelezettségét, veszélyes üzemi 
tevékenysége folytán akkor is felel a kárért, ha azt nem a gázszolgáltatás, hanem a gázvezeték szabálytalan szerelése 
okozta [Ptk. 345. § (1) bek., 1969. évi VII. tv. 23. § c) pont, 27. §]. 
BH1997. 137.   Nemzetközi légi fuvarozás esetén a fuvarozás késedelme miatt - szándékosság vagy súlyos 
gondatlanság esetét kivéve - a fuvarozó legfeljebb a fuvardíjnak megfelelő összegű kötbérrel tartozik. Ha fuvardíjat 
nem számított fel, vagy ilyet a fuvaroztató nem fizetett, a késedelem miatt a fuvarozó kötbérben nem marasztalható 
[Varsói Egyezmény 22. cikk (2) bek. b) pont, 22/1965. (XI. 14.) Korm. r. (Légi fuvarozási Szabályzat) 1. § (2) bek., 44. 
§ (2) bek.]. 
BH1997. 135.   A megrendelő szerződéstől való elállásán alapuló kár megtérítése iránti követelés érvényesítése 
nem zárja ki azt, hogy a vállalkozó az elállást megelőző szerződésszegésre alapítottan - így a munkaterület 
átadásának késedelme, valamint a munkavégzés felfüggesztése miatt - kártérítést követeljen [Ptk. 318. §, 395. § (1) 
bek., 404. § (3) bek.]. 
BH1997. 134.   A létre sem jött vagy valamilyen ok (pl. felmondás) miatt megszűnt szerződést biztosító 
mellékkötelezettség - az adott esetben a kötelezett által nem vállalt bankgarancia - bírói ítélettel nem hozható létre, a 
hiányzó nyilatkozat nem pótolható. Ez akkor is irányadó, ha a kötelezett előzetesen előszerződés formájában vállalta, 
hogy a későbbi időpontban bankgaranciát fog adni [Ptk. 199. §, 208. § (3) bek., 249. §., 295. §, 321. § (1) bek., 324. § 
(2) bek.]. 
BH1997. 127.   Tartós mozgáskorlátozottság miatt érvényesített kártérítés mértéke és a nem vagyoni kárpótlás 
iránti követelés elbírálásánál irányadó szempontok [Ptk. 355. § (4) bek.]. 
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BH1997. 126.   A hatásköri szabályok megkerülése végett nem lehet a közhatalmi jogosítványok gyakorlásával 
összefüggő kárigényeket kizárólag a szerződésen kívüli károkozás általános rendelkezései alapján elbírálni [Ptk. 339. 
§ (1) bek., 349. § (1) bek., Pp. 23. § (1) bek. b) pont. 129. § (1) bek.]. 
BH1997. 125.   A lakásból történt kizárással kapcsolatos többletköltség kárként érvényesíthető [Ptk. 339. § (1) 
bek.]. 
BH1997. 119.   Kereskedelmi forgalomban nem tulajdonostól csak akkor lehet tulajdonjogot szerezni, ha a 
szerződést engedéllyel bíró természetes vagy jogi személy köti (pl. eladóként, bizományosként, lízingbe adóként) 
üzleti körén belül. Nem tulajdonos megbízottól kereskedelmi forgalomban nem lehet tulajdonjogot szerezni [Ptk. 
118. § (1) bek.]. 
BH1997. 93.   Ha a hitelező követelése a felszámolási eljárás közzététele után vált esedékessé, a követelés 
bejelentésének határideje ugyancsak 30 nap, ezt azonban nem a felszámolási eljárás közzétételétől, hanem a 
követelés esedékessé válásától kell számítani. Jogszabályt sért tehát a bíróság, ha az ilyen követelés bejelentését az 
igazolásra vonatkozó szabályok alkalmazásával bírálja el [1986. évi 11. tvr. 4. § (4) bek., 13. § d) pont, 17. § (2) bek., 
Pp. 107. §]. 
BH1997. 87.   Ha a pénzintézet a vele bankszámla-szerződéses jogviszonyban lévő gazdálkodó szervezet részére 
tévedésből kétszeres átutalást (jóváírást) teljesít, a visszakövetelésének jogcíme nem tulajdoniigény-
érvényesítésnek, hanem jogalap nélküli gazdagodás visszafizetésére irányuló követelésnek minősül. Ez - mint 
pénzkövetelés - a pénzkövetelésre (kártérítésre) irányadó szabályok szerint évül el [Ptk. 94. § (1)-(2) bek., 115. § (1) 
és (3) bek., 117. § (1)-(2) bek., 119. §, 195. § (3) bek., 324. § (1) bek., 361. § (1) bek., 364. §, 529. § (1) bek., GK 45.]. 
BH1997. 41.   Ha a biztosító a biztosított gazdálkodó szervezet alkalmazottja által magánszemélynek 
bűncselekménnyel okozott káráért helytáll, regressz igényének elévülésére az általános ötéves elévülési idő az 
irányadó [Ptk. 324. § (1) bek., 360. § (4) bek., 559. § (3) bek., 42/1970. (X. 27.) Korm. r. 13. § (1) bek. d) pont, GK 28. 
sz., GK 45. sz.]. 
BH1997. 32.   Nem tartozik a polgári bíróság hatáskörbe annak elbírálása, hogy a kártérítés címén megítélt 
baleseti járadék után kell-e személyi jövedelemadót fizetni (1991. évi XC. tv.). 
BH1997. 31.   A kárpótlási törvény (1991. évi XXV. tv.) módosítása után a „tényleges birtoklás” alapján szerzett 
tulajdon elvonásából eredő igényt is a kárpótlási törvény alapján kell elbírálni [1991. évi XXV. tv. l. § (1)-(2) bek., 
1992. évi XXIV. tv. 7. § (2) bek., 1972. évi 31. tvr. 38. § (3) bek.]. 
BH1996. 654.   I. A felszámoló eljárásával kapcsolatos kifogás előterjesztésének lehetősége nem zárja ki azt, hogy a 
károsult a felszámoló ellen kártérítési követelésének érvényesítése érdekében pert indítson [1986. évi 11. tvr. 26. § 
(2) bek., Ptk. 339. § (1) bek., 360. § (1) bek.]. 
BH1996. 650.   A fuvarozó által tévesen kiszolgáltatott küldeménnyel jogalap nélkül gazdagodó átvevő - tömegáruk 
esetén - elsősorban az eredeti állapotot köteles helyreállítani, vagyis azonos mennyiségű és fajtájú árut köteles 
visszaszolgáltatni. Az ezt felváltó pénzben történő kártérítés akkor válik esedékessé, amikor a természetbeni 
visszaszolgáltatás meghiúsulása bebizonyosodik [Ptk. 355. § (1)-(2) bek., 361. § (1)-(2) és (4) bek., GK 45.]. 
BH1996. 640.   Az azonnali felmondási jog gyakorlásához szükséges körülmények megítélése dologbérlet esetén 
[Ptk. 205. § (2) bek., 316. §, 423. §, 424. § (1) bek.]. 
BH1996. 639.   A nem vagyoni kártérítésre való jog nem száll át a jogosult örököseire. Annak azonban nincsen 
akadálya, hogy a kereset benyújtását követően meghalt jogosult helyébe jogutódai a perbe belépjenek és ők 
követeljék a jogelődöt haláláig megillető nem vagyoni kártérítés összegét [Ptk. 355. § (1) bek.]. 
BH1996. 638.   A jogszabálysértés nélkül megadott építési engedély hivatalból történt visszavonása jogellenes. A 
kártérítési per bírósága önállóan vizsgálhatja azt, hogy valamely államigazgatási tevékenységhez vagy határozathoz 
kapcsolódik-e kártérítési felelősség [Ptk. 339. § (1) bek., 349. § (1) bek., Pp. 9. § (1) bek., Áe. 48. § (2) bek., 61. § (1) 
bek., 22/1970. (XI. 18.) ÉVM-KPM r. 3. § (2) bek., 12/1986. (XII. 30.) ÉVM r. 12. § (1) bek. a) pont, 13. § (1) bek. c) 
pont]. 
BH1996. 623.   Ha a tartós külföldi kiküldetésre szóló, határozott idejű munkaszerződésben megállapított 
időtartam és a kiküldetés időtartama egymástól eltér, a munkavállaló csak a külföldi foglalkoztatása tényleges 
időtartamára követelheti a devizaellátmányát, illetve az erre irányuló eltérő igénye esetén, annak forintban történő 
megfizetését [29/1992. (II. 13.) Korm. r. 1. § (3) bek. ]. 
BH1996. 622.   Ha a munkavállaló az egyébként jogellenes felmondást tudomásul vette, és kifejezett nyilatkozata 
szerint ennek ellenére nem kérte a munkaviszonya helyreállítását, helytálló a bíróságnak az az álláspontja, hogy a 
felek kölcsönös akarata a munkaviszony felszámolására irányult [1992. évi XXII. törvény 202. § (2) bek.]. 
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BH1996. 618.   Az egyeztetés kezdeményezése lehetőségére történő munkáltatói figyelmeztetés hiánya alapot 
szolgáltat a munkavállaló késedelme kimentésére, és pótolja a késedelem bíróság előtti kimentésének 
kötelezettségét [1992. évi XXII. törvény 6. § (3) bek., 200. § (2) bek.]. 
BH1996. 600.   A vállalkozó és közreműködője között jótállási kötelezettség vállalására vonatkozóan létrejött 
szerződés alapján a megrendelő nem érvényesíthet igényt a közreműködővel szemben (Ptk. 248. §, 315. §). 
BH1996. 599.   A foglaló „túlzott mértéke” megállapításakor figyelembe veendő szempontok [Ptk. 243. § (1) bek., 
245. § (1) és (3) bek.]. 
BH1996. 585.   Érvényes előszerződés hiányában az adásvételi szerződés megkötésére a szerződő felek nem 
kötelezhetők [Ptk. 208. § (1) bek.]. 
BH1996. 582.   Fertőző betegségnek közhírré tétele alapot teremt a személyhez fűződő jogsérelem 
következményeként a nem vagyoni kártérítés megítélésére [Ptk. 84. § (1) bek. e) pont, 355. § (4) bek.] 
BH1996. 562.   A munkáltató kártérítési felelősségét nem a működési területe, hanem a működési körébe tartozó 
vagy az azon kívül eső ok, továbbá az objektív elháríthatatlanság dönti el (1967. évi II. tv. 62. §, MK 29. sz. ). 
BH1996. 561.   A munkaviszony rendkívüli felmondással azonnali hatállyal vagy az intézkedést követő, a 
törvényben meghatározott határidőn belül szüntethető meg az arra okot adó magatartás esetén. Ha a perben 
kétségessé válik, hogy a munkáltató a törvényben előírt határidő betartásával szüntette-e meg rendkívüli 
felmondással a munkavállaló munkaviszonyát e kérdést a bíróságnak a felmondás tartalma érdemi vizsgálatát 
megelőzően kell tisztáznia (1992. évi XXII. törvény 96. §). 
BH1996. 545.   Ha a szerződés felmondása nem azonnali hatályú, és a felmondási idő alatt a vállalkozó olyan okból 
nem tud szolgáltatást teljesíteni, amelyért a megrendelő a felelős, a vállalkozó a vállalkozói díjra nem tarthat igényt, 
de követelheti a kárának a megtérítését [Ptk. 312. § (3) bek., 321. § (1) és (2) bek.]. 
BH1996. 541.   A bankgarancia szerződést biztosító mellékkötelezettség, ezért megszűnt szerződéshez 
kapcsolódóan - ún. szándéknyilatkozat alapján - már nem lehet bankgarancia kiadását követelni [Ptk. 249. §, 321. § 
(1) bek.]. 
BH1996. 533.   Végrendelet meghagyása olyan kötelezettséget jelent, amelynek követelésére más nem válhat 
jogosulttá [Ptk. 642. § (1) bek.]. 
BH1996. 526.   A látszatban bízó jóhiszemű vevő védelme érvényesül akkor is, ha az áru adásvételével foglalkozó 
jogi személy alkalmi megbízása alapján tevékenykedő személy vesz részt az ügyfélforgalom számára nyitva álló 
helyiségben, az ott szokásos szerződés megkötésénél [Ptk. 220. § (1) bek.]. 
BH1996. 491.   Ha az elsőfokú bíróság ítéletét a bizonyítási eljárás nagy terjedelmű kiegészítése érdekében 
kizárólag a felperes mulasztása miatt kellett hatályon kívül helyezni, a fellebbezési eljárás költségének viselésére 
pernyertességétől függetlenül a felperest indokolt kötelezni [Pp. 76. § (1) bek., 80. § (2) bek., 121. § (1) bek., 164. § 
(1) bek., 177. § (1) bek., 187. § (1) és (2) bek., 235. § (1) bek., 252. § (3) bek.]. 
BH1996. 488.   Ha a biztosító a biztosított által bűncselekménnyel okozott kárért helytáll a károsulttal szemben, a 
jogszabályban a részére biztosított ún. visszkereseti jogosultságának (regressz igény) elévülési ideje a biztosítottal  
szemben öt év [Ptk. 360. § (4) bek., 558. § (1) bek., 559. § (3) bek., 324. § (1) bek., 327. § (2) bek., PK 74., GK 28.]. 
BH1996. 472.   A baleseti kártérítés iránti perekben az értékviszonyok változásának (infláció) jelentősége az 
esedékesség megítélésénél [Ptk. 360. § (1)-(2) bek.]. 
BH1996. 461.   A gépkocsik értékesítésével foglalkozó betéti társaságtól - mint bizományostól - a vételár 
kifizetésének szándéka nélkül gépkocsit megszerző vádlott által elkövetett csalás sértettje a betéti társaság és nem a 
gépkocsi tulajdonosa [Btk. 318. §, Be. 55. §, Ptk. 507. §, 509. §]. 
BH1996. 452.   Ha a határozott időre alkalmazott munkavállaló felmondásának jogalapja olyan munkáltatói 
magatartás, amely miatt a munkavállaló a munkaszerződésben meghatározott időtartamot nem tudja a 
munkáltatónál eltölteni, a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetésének oka a munkáltató magatartásában van, 
ezért a munkavállaló igényelheti az emiatt le nem töltött időre járó munkabérének (átlagkeresetének) a megfizetését 
vagy választása szerint a törvényben meghatározott egyéb jogkövetkezmények alkalmazását [1992. évi XXII. tv. (Mt.) 
96. § (1) bek. a) és b) pont, (6) bek., 88. § (2) bek. ]. 
BH1996. 418.   Nem tekinthető a kereskedelmi forgalomban való tulajdonszerzésnek, ha a vevő az autópiacon 
kereskedelmi tevékenységet nem folytató magánszeméllyel köt adásvételi szerződést, akkor sem, ha a szerződés a 
kereskedő „közreműködésével” jött létre [Ptk. 117. § (1) bek., 118. § (1)-(2) bek., 548. §]. 
BH1996. 364.   Pénzintézet kártérítési felelőssége a szerződés teljesítésével kapcsolatos együttműködési 
kötelezettség elmulasztása miatt [Ptk. 4. § (1) és (4) bek., 318. § (1) bek., 339. § (1) bek., 533. § (1) bek.]. 
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BH1996. 363.   Az utak tisztítására, fenntartására kötött megállapodások nem csupán meghatározott tevékenység 
kifejtésére, hanem meghatározott eredmény létrehozására irányulnak, ezért a megállapodások nem megbízási, 
hanem vállalkozási szerződésnek minősülnek [Ptk. 389. §, 474. § (1) bek., 1988. évi I. tv. 34. § (1) és (5) bek., 1991. 
évi XX. tv. 92. § (7) bek.]. 
BH1996. 362.   Az elsőfokú államigazgatási határozatnak a másodfokú eljárásban a bizonyítás kiegészítése céljából 
történt hatályon kívül helyezése, majd az újabb eljárás eredményeként a szabálysértési eljárás bizonyíték hiányában 
történt megszüntetése nem kártérítési alap: a bizonyítékok bizonyító erejének eltérő mérlegelése ugyanis nem 
minősül jogellenes magatartásnak [Ptk. 349. § (1) bek.]. 
BH1996. 361.   A gyámhatósági feladatok ellátása államigazgatási jellegű feladat, így a szabályszerű alakban kiadott 
„gyámügyi hozzájárulás”-ért az államigazgatási szerv felelősséggel tartozik [Ptk. 349. § (1) bek.]. 
BH1996. 358.   A tulajdonhoz való jog nem tartozik a személyhez fűződő jogok körébe, ezért nem vagyoni kár 
megtérítése iránti igény nem érvényesíthető eredményesen pusztán azon az alapon, hogy a felperes nem 
gyakorolhatta megsértett tulajdonjogát [Ptk. 2. §, 115. § (3) bek., 340. § (1) bek., 349. §]. 
BH1996. 338.   A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet - mint munkáltató - felelősségének mértéke üzemi 
baleset folytán bekövetkező keresetveszteség esetén [1967. évi II. tv. (Mt.) 62. § (1) bek., 1975. évi II. tv. 47. §, 1986. 
évi 11. tvr. (Ftvr.) 30. § (1) bek., 31. § (1) bek.]. 
BH1996. 331.   A szerződésszegésen alapuló általános kártérítésre kötelezésnél irányadó szempontok [Ptk. 318. § 
(1) bek., 359. § (1) bek., GK 34. sz.]. 
BH1996. 314.   A vállalkozó kártérítési felelőssége a gépkocsi megőrzését magában foglaló vállalkozási szerződés 
megszegése miatt [Ptk. 389. §, 462. § (1) bek., 318. § (1) bek., 339. § (1) bek.]. 
BH1996. 313.   Ha a kárt elhárító munkálatokat a saját szakapparátussal rendelkező és azt üzletszerű 
vállalkozásként működtető károsult maga végzi el, őt kártérítésként mindazon költségek megilletik, amelyeket 
jogszabályok szerint harmadik személlyel szemben felszámíthat [Ptk. 355. § (4) bek.]. 
BH1996. 304.   I. A személyhez fűződő jogok megsértésének tényét megállapító bírói ítélet közzététele önmagában 
általában nem alkalmas az érintett személyt ért nem vagyoni hátrány kiküszöbölésére [Ptk. 84. § (1) bek., 354. §, 355. 
§ (4) bek.]. 
BH1996. 269.   A pénzintézet által gazdálkodó szervezet részére nyújtott hitelből - ha a kölcsön nyújtása a 
szerződésben meghatározott célra történt - a kölcsönbe vevő megbízása nélkül és a végrehajtási eljáráson kívül a 
pénzintézet nem köteles a kölcsönbe vevő más hitelezőjének a követelését kiegyenlíteni [Ptk. 525. § (1) bek. b) pont, 
529. § (1) bek., 1979. évi 18. tvr. 10. § (1) bek. a) pont, 6/1989. (VII. 31.) MNB rek.]. 
BH1996. 263.   A büntetőeljárásról szóló törvényben szabályozott kártalanítási eljárás az ügyben egyébként 
illetékes büntetőbíróság székhelye szerint illetékes polgári helyi bíróság hatáskörébe tartozik. Ennek a bíróságnak 
kell döntenie mind a kártalanítási igény jogalapja, mind pedig az összegszerűsége kérdésében [Be. 383. § (1) bek., 
385. § (3) bek., 385/B. § (1) bek., Pp. 22. § (1) bek., 23. § (1) bek. a) pont, 23/1995. (IV. 5.) AB hat.]. 
BH1996. 256.   Ha a fokozott veszéllyel járó tevékenység folytatásából eredő kár megtérítése iránti követelés 
elévült, a kárigényt a kártérítés általános szabályai szerint kell elbírálni [Ptk. 339. § (1) bek., 345. §]. 
BH1996. 255.   I. Az okozati összefüggés fennállásának megítélésében a kárfelelősséget elbíráló bíróság véleménye 
eltérhet a büntetőjogi következményekről döntő bíróságétól [Ptk. 339. § (1) bek., Pp. 9. § (1) bek.]. 
BH1996. 231.   A rendkívüli felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 
három napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkezésétől számított hat hónapon - kollektív szerződés 
rendelkezése esetén legfeljebb egy éven - belül lehet gyakorolni [Mt. 96. § (3) bek.]. 
BH1996. 215.   I. Folyószámla-szerződés tekintetében nincs szerződéskötési kötelezettség, ezért nem tekinthető 
jogellenes magatartásnak az, ha a pénzintézet a szerződéskötést megtagadja [Ptk. 531. § (1) bek.]. 
BH1996. 202.   A kártérítés iránti per nem folytatása a büntetőeljárási szabályok alapján lefolytatott kártalanítási 
eljárásnak. Így a kártalanítástól függetlenül a kártérítési felelősség fennállásának törvényi feltételeit önállóan 
vizsgálni kell (Ptk. 349. §, Be. 383. §). 
BH1996. 196   I. A szomszéd építkezésével kapcsolatos kártérítés megállapítása [Ptk. 100. §, 339. § (1) bek.]. 
BH1996. 165.   A szállítmányozó - kifejezett megbízói utasítás nélkül - a bizonytalan kimenetelű külföldi 
igényérvényesítésre nem köteles [Ptk. 517. § (1) bek., 32/1967. (IX. 23.) Korm. r. 46. §]. 
BH1996. 163.   A jogalap nélküli gazdagodás szabályainak alkalmazása tervezőmunka esetén, ha a díjban való 
megállapodás hiányában tervezési szerződés nem jött létre [Ptk. 205. § (2) bek., 361-364. §, 7/1978. (II. 1.) MT r. 83. 
§]. 
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BH1996. 151.   A hontalanokra nem vonatkozott a jogellenesen külföldön tartózkodáshoz kapcsolódó 
tulajdonelvonási lehetőség [Ptk. 349. §, 31/1971. (X. 5.) Korm. r., 32/1971. (X. 5.) Korm. r.]. 
BH1996. 150.   A kártérítési per nem folytatása a büntetőbíróság kártalanítási eljárásának. A kapcsolódás csupán 
annyi, hogy a megállapított kártalanítás kárként már nem érvényesíthető. A polgári bíróságnak a kárfelelősséget - 
mind a jogalapot, mind az összegszerűséget érintően - önállóan kell elbírálnia. [Be. 383. §, Ptk. 349. § (1) és (3) bek., 
339. § (1) bek.]. 
BH1996. 149.   A jogorvoslat igénybevételének kötelezettsége szempontjából az építési engedély elleni fellebbezés 
elmulasztását nem pótolja a használatbavételi engedéllyel szembeni jogorvoslati kérelem [Ptk. 349. § (1) bek., 339. § 
(1) bek.]. 
BH1996. 147.   Önmagában az a körülmény, hogy a kötelezett a jogerős ítélet rendelkezésének nem tett eleget és a 
„megváltási árat” nem fizette meg, a kártérítés alapjául nem szolgálhat [Ptk. 339. § (1) bek.]. 
BH1996. 143.   I. A kárpótlási földalapba tartozó föld ideiglenes használatra történő kijelölés önmagában a föld 
használatba vételére nem nyújt alapot. Erre csak a kijelölést követően az érdekeltek közötti szerződés alapján 
kerülhet sor [1992. évi IL. tv. 7. § (2) bek.] 
BH1996. 129.   I. Üzemi baleseti járadék összegének megállapításánál nem a munkáltatónál hasonló munkakörben 
dolgozók elért havi átlagkeresete, hanem az esetleges béremelés százalékos értékének megfelelően megállapított az 
a kereset az irányadó, amelyet a balesetet szenvedett munkavállaló a baleset nélkül elérhetett volna. 
BH1996. 108.   Ha állami vagyon értékesítésére irányuló pályázati kiírását - annak jogszabályba ütköző volta miatt 
- a kiíró érvénytelenné nyilvánítja, a pályázók a pályázatuk elkészítésével és benyújtásával felmerült költségeiket a 
kiíróval szemben kártérítésként, az általános szabályok szerint érvényesíthetik [1992. évi LIV. tv. 80. § (2) bek., Ptk. 
339. § (1) bek., 350. § (1) bek.]. 
BH1996. 100.   I. A büntetőeljárásról szóló törvényben szabályozott kártalanítási eljárás a helyi bíróság 
hatáskörébe tartozik. Ezért az eljárás lefolytatására az ügyben egyébként illetékes büntetőbíróság a székhelye 
szerint illetékes polgári helyi bíróságnak küldi meg az iratokat [1973. évi I. tv. (Be.) 383. §, 385/A. §, 385/B. §, 385/D. 
§, Pp. 22. § (1) bek., 29-30. §, 37. §, 23/1995. (IV. 5.) AB hat.]. 
BH1996. 92.   Maradandó testi fogyatékosságot és emiatt az életvitel megváltoztatását eredményező baleset 
esetén a kárért felelős személy a nem vagyoni kártérítési összeg után a baleset időpontjától köteles késedelmi 
kamatot fizetni [Ptk. 360. § (1)-(2) bek.]. 
BH1996. 90.   Kártalanítás és kártérítés a bizonyítottság hiánya miatti büntetőbírósági felmentés esetén [Ptk. 349. 
§ (1) és (3) bek., 339. § (1) bek., Be. 383-385. §]. 
BH1996. 68.   A Szövetkezeti Törvény szerint a szövetkezet és a tagja között létrejött munkaviszony jellegű 
jogviszonyra - többek között - a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni. E rendelkezésből következik, 
hogy a végkielégítés mértéke, a felmentési idő tartama szempontjából munkaviszonyban töltött időként csak a 
munkaviszony jellegű jogviszonyban eltöltött időt kell figyelembe venni [1992. évi I. tv. 65. § (1) bek.]. 
BH1996. 56.   Ha jogszabály előírása szerint a vállalkozó a javítási munkát - pl. annak a vagyonbiztonságot 
veszélyeztető volta miatt - a megrendelő utasítása ellenére nem végezheti el, a hibák okaira és terjedelmére 
vonatkozó további szakértői vizsgálatok elrendelésének hiánya vagy a kihallgatni kért tanúk mellőzése nem 
tekinthető ügydöntő eljárási szabálysértésnek, ezért a felülvizsgálati eljárás keretében új eljárás az ügyben e címen 
nem rendelhető el [Pp. 164. §, 178. § (2) bek., 182. §, 275/A. § (1) bek. Ptk. 392. § (2)-(4) bek.]. 
BH1996. 53.   A közraktári jegy jogi természete, joghatályos átruházásának feltételei. Ha a közraktári jegyen 
szereplő árumennyiséget a közraktár nem szolgáltatja ki, a közraktári jegy birtokosa követelheti az áruellenérték 
megfizetését. E tekintetben a letevő által elkövetett bűncselekmény miatti eljárás nem ad okot a közraktári jegy 
birtokosa és a közraktár között folyó per felfüggesztésére [1875. évi XXXVII. tv. 434. §, 436-452. §, Ptk. 328. § (4) 
bek., Pp. 152. § (1) bek.]. 
BH1996. 52.   A kereskedelmi bankok között létrejött együttműködési megállapodás alapján a váltó kiállítójának 
bonitásáról nyújtott információ jogi természete [1/1965. (I. 24.) IM r. 43. § (1) bek. 2. pont, 48. § (1) bek., 70. § (2) és 
(6) bek., Ptk. 198. § (1) bek., 298. § a) pont, 299. § (1) bek., 318. §, 361. §]. 
BH1996. 51.   I. A feladó helytállási kötelezettsége a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződés alapján járó 
fuvardíj megfizetéséért, ha a fuvarozási szerződésben a címzettet, mint a fuvarozás költségviselőjét jelölte meg 
[1971. évi 3. tvr. (CMR) 12. cikk 2. pontja, 13. cikk 1. és 2. pontja]. 
BH1996. 48.   Az autókereskedéssel hivatásszerűen foglalkozó személytől a jóhiszemű vásárló akkor is megszerzi 
a gépkocsi tulajdonjogát, ha az eladó nem volt a gépkocsi tulajdonosa [Ptk. 118. § (1) bek.]. 
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BH1996. 30.   Növényvédelemmel kapcsolatos szerződéses kötelezettség megszegéséből eredő kártérítési 
felelősség megállapítása [Ptk. 305. § (1) és (3) bek., 310. §, 318. §, 339. § és 452. §]. 
BH1996. 22.   A szomszédjogok gyakorlásával kapcsolatban indult per elbírálásának szempontjai [Ptk. 100. §, 339. 
§ (1) bek., Pp. 206. § (1) bek.]. 
BH1995. 741.   Kártérítési járadék felemelése iránt indult perben, a károsulttal azonos munkakört betöltő 
munkavállalók hiányában, a kártérítés módosításánál a munkáltatónál ténylegesen megvalósult átlagos éves 
bérfejlesztés aránya az irányadó [1992. évi XXII. törvény 184. § (4) bek.]. 
BH1995. 740.   A munkáltató a munkavállaló üzemi balesete esetén a törvényen alapuló felelőssége alól akkor 
mentesül, ha a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy kizárólag a károsult dolgozó elháríthatatlan 
magatartása okozta. Utóbbi esetben a felelősség alóli mentesülés alapjául a munkavállaló olyan magatartása 
szolgálhat, amely a károsodásnak kizárólagos és egyúttal elháríthatatlan oka volt [1967. évi II. tv. 62. § (1) és (2) bek. 
(régi Mt.)]. 
BH1995. 724.   A hibás teljesítésért felelős fél köteles kártérítés címén viselni a hibás teljesítése 
következményeinek kiküszöböléséhez szükséges időtartam alatt bekövetkező árváltozások - például az infláció 
következtében fellépő áremelkedés - következményeit is [Ptk. 306, § (1)-(6) bek., 310. §, 355. § (1) bek.]. 
BH1995. 722.   I. Kötbér kikötésének minősül a felek olyan megállapodása, amelyben arra az esetre, ha egymás 
partnerével meghatározott időn belül üzleti kapcsolatba lépnek, kártérítés fizetésére vállaltak kötelezettséget [Ptk. 
246. § (1) és (2) bek., 247. § (1) bek., 318. § (1) bek., 339. § (1) bek., GK 17.]. 
BH1995. 718.   I. Ingatlan bérleti díja nemcsak pénzben, hanem pl. az épület állagát fenntartó vagy javító, 
természetbeni munkavégzéssel teljesíthető szolgáltatásban is meghatározható. Az egyenértékűség és a 
visszterhesség elvének azonban ilyen esetben is érvényesülnie kell [Ptk. 200. § (1) bek., 201. § (1) bek., 423. §]. 
BH1995. 683.   I. Az üzemi balesetet szenvedett és ezáltal munkaképtelenné vált munkavállalót rokkantságának 
időtartamára is annak a mértéknek megfelelő évi szénjárandóság illeti meg, mint amelyet a munkáltató az aktívan 
munkát végző munkavállalók részére juttat. 
BH1995. 663.   A felszámoló a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatos 
jogcselekményeiért a polgári jog általános szabályai szerint tartozik felelősséggel; ez irányadó a kártérítési 
felelősségére is [1986. évi 11. tvr. 16. § (1) bek., Ptk. 339. § (1) bek.]. 
BH1995. 648.   A felfüggesztés tartama alatt a perek egyesítésére nincs eljárásjogi lehetőség [Pp. 152. § (1) bek., 
155. § (2) bek., 149. § (2) bek.]. 
BH1995. 643.   Az építőközösségi szerződésből eredő - hat éve folyamatban levő - perben az elszámolás iránti 
igényt nem lehet idő előttinek tekinteni azon az alapon, hogy a társaság még nem szűnt meg [Ptk. 578/A. § (1) bek., 
578/E. § a) pont, 578/F. §]. 
BH1995. 639.   Kártérítés jövedelemkiesés címén járadékként történő megállapításánál a baleset előtti helyzetből 
kell kiindulni és csak azt a jövőbeli változást lehet figyelembe venni, amelynek meghatározott időpontban való 
bekövetkezésével már előre teljes bizonyossággal lehet számolni [Ptk. 357. § (4) bek.]. 
BH1995. 632.   I. Korábban adott hozzájárulás alapján felhasznált fénykép újbóli - hozzájárulás nélküli - 
felhasználása önmagában is jogsértést valósít meg [Ptk. 80. § (1) és (2) bek.]. 
BH1995. 610.   Több felmondási - rendkívüli felmondási indok megjelölése esetén akkor is helye van az intézkedés 
jogszerűsége megállapításának, ha nem mindegyik indok bizonyult valónak, azonban a bebizonyosodott ok a 
munkáltató intézkedésének jogszerű indokaként szolgálhat [1992. évi XXII. törvény 3. § (3) bek., 89. § (2) bek., 96. § 
(1) bek.]. 
BH1995. 594.   Ha a per a szünetelés után kérelemre új számon folytatódott, nem keletkezett új ügy, ezért - 
amennyiben a perindítás hatályai már 1993. január hó 1. napja előtt beálltak - a bíróság hatáskörének 
megállapítására az 1993. január 1-je előtt hatályos rendelkezések az irányadók [Pp. 23. § (1) bek., 128. §, 1992. évi 
LXVIII. tv. 28. § (4) bek.]. 
BH1995. 575.   A tulajdonos kártérítési igényének jogalapja nem függ attól, hogy a károkozó folyamatos 
környezetszennyező magatartása a tulajdonszerzést megelőzően vagy azt követően történt-e [Ptk. 345. § (1) bek., 
355. § (4) bek., 359. § (1) bek.]. 
BH1995. 574.   A károsult felróható magatartásának vizsgálata a vadászatra jogosult kártérítő felelőssége 
megállapításánál [Ptk. 340. § (1) bek., 1961. évi VII. tv. (EVT) 35. §]. 
BH1995. 573.   I. Adásvételi szerződés késedelmes teljesítése esetén a késedelem ideje alatt történt áremelkedés 
összegét az eladó kártérítés jogcímén tartozik megtéríteni [Ptk. 298. § a) pont, 299. § (1) bek.]. 
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BH1995. 563.   Ha a kizárást kimondó taggyűlési határozatot a bíróság hatályon kívül helyezi, a kizárt tag tagsági 
joga feléled, őt úgy kell tekinteni, mintha a társaságból ki sem zárták volna; a törzsbetétje után azonban kártérítés 
címén kamatot nem követelhet, mert a nyereségből tagként részesedik [Ptk. 339. § (1) bek., 1988. évi VI. tv. (Gt.) 177. 
§ (1) bek.]. 
BH1995. 547.   I. A jogerős ítéletben foglalt marasztalás megfizetésének a kikényszerítése nem perre, hanem 
végrehajtási eljárásra tartozik. A felülvizsgálati eljárásban a jogerős ítéletben foglalt törvénysértés panaszolható, az 
azonban nem, hogy a kötelezett a jogerős ítéletnek nem vagy csak részben tett eleget [Pp. 270. § (1) bek.]. 
BH1995. 545.   Ha a rendkívüli felmondás indoka ugyan jogszerű, a munkáltató azonban a jogszabályban előírt 
három napon túl, elkésetten gyakorolta e felmondással kapcsolatos jogát, alaptalanul sérelmezi a rendkívüli 
felmondást e jogcímen hatálytalanító bírósági ítéletet [1992. évi XXII. törvény 96. § (3) bek.]. 
BH1995. 531.   Az azonnali beszedési megbízással (prompt inkasszó) való igényérvényesítés feltételei. A 
számlavezető pénzintézet kártérítési felelősséggel tartozik a megbízójának, ha az - az előfeltételek hiányában - annak 
számláját jogosulatlanul benyújtott azonnali beszedési megbízás alapján, a megbízó hozzájárulása nélkül megterheli 
[Ptk. 318. § (1) bek., 339. § (1) bek., 529. § (1) bek., 39/1984. (XII. 5.) MT r. 4. § (4) és (5) bek., 5. § (2) bek. a)-d) pont, 
4/1986. (XII. 28.) MNB rendelkezés 7. § (1) bek., 412/1987. (PK 17.) MNB közlemény 25/c) pont]. 
BH1995. 528.   A megrendelő, a tervező és a kivitelező felelősségének alakulása, ha a tervező járt el a megrendelő 
műszaki ellenőreként [Ptk. 394. § (1) bek., 404. § (2) bek.]. 
BH1995. 526.   Ha a megrendelő és a vállalkozó a szerződésben abban állapodtak meg, hogy a megrendelő - 
amennyiben az ütemtervtől való elmaradás mértéke a kivitelezési határidőt veszélyezteti - jogosult a szerződéstől 
való elállásra és kötbér érvényesítésére, a kötbér a megrendelőt ilyen esetben is csak a vállalkozónak felróható 
késedelem esetén illeti meg [Ptk. 246. §, 395. §, GK 16.]. 
BH1995. 521.   A bizonyítási teher alakulása - a személyiségi jogok megsértése miatt - nem vagyoni kár megtérítése 
iránt indított perben [Pp. 163. § (3) bek., 164. § (1) bek., Ptk. 354. §, 355. § (1) bek., 1993. évi XCII. tv. 4. és 15. §, 
34/1992. (VI. 1.) AB hat.]. 
BH1995. 516.   A nem vagyoni kártérítés összegét a bíróság a per összes körülményeinek - köztük személyes 
észlelésének - a maguk összességében való mérlegelésével, belátása szerint határozza meg, ha az szakértői vélemény 
vagy egyéb bizonyíték alapján nem állapítható meg [Ptk. 354. §, Pp. 206. §. (3) bek.]. 
BH1995. 506.   Ha az üdülőszövetkezet nem kellő körültekintéssel végzett szervező tevékenység miatt hiúsul meg 
az üdülőhotel felépítése, a szövetkezet kártérítés jogcímén tagjainak az építkezés céljaira befizetett összeg kamatait 
is tartozik megfizetni [1971. évi III. tv. 85. § (1) bek. , 1977. évi 12. tvr. 2. §, 28. § (3) bek.]. 
BH1995. 495.   Amennyiben a balesetet egyértelműen a munkáltató működési körébe eső ok idézte elő. a 
felelőssége akkor is fennáll, ha annak oka nem volt elhárítható. Ilyen esetben nincs helye kármegosztásnak [1992. évi 
XXII. törvény 174. § (1) és (2) bek.]. 
BH1995. 480.   Ha a felek a szerződésben a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötötték ki, de a per a helyi 
bíróság hatáskörébe tartozik, eljáró bíróságként csak a helyi bíróságot lehet kijelölni. A szerződésben foglalt kikötés 
a főváros területén működő helyi bíróság kijelölése útján vehető figyelembe [Pp. 22-23. §, 36. § (1) bek., 41. § (1) és 
(2) bek., 45. § (2) bek.]. 
BH1995. 473   Minta alapján gyártott termék minőségi hibájáért való felelősség [Ptk. 305. § (1)-(2) bek., 310. §, 
380. §, GKT 5/1973. szám]. 
BH1995. 421.   I. A tárgyalás berekesztésére csak a tárgyaláson jelenlévő feleket kell figyelmeztetni. A 
szabályszerűen idézett, de a tárgyalásról távol maradó felet írásban nem kell értesíteni a bizonyítási eljárás 
befejezéséről, illetőleg emiatt a tárgyalás elhalasztására nincs törvényes ok [Pp. 145. § (1)-(2) bek., 206. § (2) bek.]. 
BH1995. 420.   Vételi (opciós) jog meghiúsulásával összefüggő kártérítési igény elbírálására nem a vételi joggal 
terhelt áru tárolási helye szerint illetékes bíróság, hanem a károsult székhelye - ha pedig ezzel összefüggő 
pénzkövetelésről van szó - a károsult bankszámláját vezető pénzintézet székhelye szerint illetékes bíróságjogosult. A 
megrendelések elmaradásával okozati összefüggésben kiesett árbevétel, illetőleg az üzleti jó hírnév megsértésével 
okozott károk általában nem kapcsolódnak valamely földrajzi helyhez, ezért az ilyen kártérítési igény a „károkozás 
helye” szerinti illetékességi szabály alapján kiválasztott bíróság előtt nem indítható [Pp. 37. §, Ptk. 292. § (1) bek., 
529. § (1) bek., 39/1984. (XI. 5.) MT r. 2. § (1) bek.]. 
BH1995. 415.   Ha harmadik személynek a dolgon olyan joga áll fenn, amely a vevő tulajdonjogát korlátozza, és a 
tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a vevő kártérítést csak az adásvételi szerződéstől való 
elállása esetén követelhet, egyéb követelése azonban ennek hiányában is lehet [Ptk. 370. § (1)-(4) bek.]. 
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BH1995. 403.   A bírósági jogkörben okozott kár megtérítésére akkor kerülhet sor, ha a kártérítés általános és 
különös feltételei adottak [Ptk. 339. § (1) bek., 349. § (1) bek.]. 
BH1995. 395.   I. A személyhez fűződő jogok megsértése miatt érvényesített igények elbírálásánál a kölcsönösen 
elkövetett jogsértések egymással való összefüggéseit nem lehet figyelmen kívül hagyni [Ptk. 78. §, 84. § (2) bek., 354. 
§, 34/1992. (VI. 1.) AB hat.] 
BH1995. 359.   I. Közérdekű keresetindítás esetén a jogsértőt csak az ilyen keresetre irányadóan a törvényben 
tételesen felsorolt szankciók viselésére lehet kötelezni; kártérítés fizetésére a jogsértő nem kötelezhető [1990. évi 
LXXXVI. tv. 31. § (1) és (3) bek.]. 
BH1995. 357.   Importbizományi szerződés esetén az általános forgalmiadó-fizetési kötelezettség alanya ugyan 
végső fokon a megbízó, de ha a polgári jogi jogviszonyokra irányadó elévülési időn belül a bizományos az általa 
kifizetett adó összegét a megbízójával szemben nem érvényesíti, a követelése elévül. Az elévült követelés 
kifizetésének megtagadása nem jogellenes magatartás, ezért az áfa-követelés kártérítési igényként sem 
érvényesíthető [1987. évi V. tv. 4. §, 81/1988. (XII. 12.) MT r., Ptk. 479. § (1), (2) bek., 513. § (2) bek.]. 
BH1995. 353.   Költségmentesség engedélyezése iránti kérelem elbírálásának szempontjai [6/1986. (VI. 26.) IM r. 
6. § (1)-(2) bek.]. 
BH1995. 345.   I. Baleset folytán kialakult egészségkárosodás miatt járó nem vagyoni kárpótlás összegének 
megállapításánál irányadó szempontok [Ptk. 354. §, 355. § (4) bek. ]. 
BH1995. 297.   I. Casco biztosítás esetén nem köteles a biztosító lopáskár címén helytállni, ha a biztosítás tárgyát 
képező gépkocsit a károsult maga adta át a kárt okozó személynek [Ptk. 553. § (1) bek., 556. § (1) bek., Ptké. 68. § (1) 
bek. alapján kiadott casco biztosítási feltételek I/1-5. pontjai]. 
BH1995. 294   Ha a kötelezett az engedményezés és az erről való értesítés ellenére a korábbi jogosultnak fizet, az 
új jogosult ezen alapuló kártérítési igénye a kötelezettel szemben a jogellenes fizetés időpontjában válik esedékessé 
[Ptk. 328. § (4) bek., 360. § (1) bek.]. 
BH1995. 293.   Ha a szerződés érvényes létrejöttéhez az írásba foglalásnál jelen levő személyeken kívül valamelyik 
fél részéről további személy aláírása szükséges, ez a személy az ajánlati kötöttség ideje tekintetében távollevőnek 
minősül. Az ajánlati kötöttség idejére vonatkozó szempontok [Ptk. 211. § (2) bek.]. 
BH1995. 288.   A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény alapján 
érvényesített igény elbírálása az adatközlésre köteles szerv székhelyén működő helyi bíróság hatáskörébe tartozik 
[1990. évi LIV. tv. 18. § (2) bek., 1992. évi LXIII. tv. 19. § (1) bek., 21. §, Ptk. 349. §]. 
BH1995. 273.   I. Személyiségi jog megsértése miatt az üzleti forgalomban jelentkező nem vagyoni kár megtérítése 
[Ptk. 354. §, 355. §, Pp. 206. § (1) bek.]. 
BH1995. 255.   Nem vagyoni kártérítés csak abban az esetben illeti meg a munkavállalót, ha olyan tényeket 
bizonyít, amelyek alapján a munkáltató magatartásával okozati összefüggésben a nem vagyoni károsodása 
megállapítható [1992. évi XXII. tv. (Mt.) 177. § (2) bek., 34/1992. (VI. 1.) AB határozat, 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 83. 
§]. 
BH1995. 254.   Ha a munkavállaló a munkáját olyan körülmények között végzi, amelyek között más jogi személy 
működéséből eredhetően különféle, balesetet előidézhető ártalom érheti, az e munkavégzés során bekövetkezett 
balesetért való felelősség alól a munkáltató nem mentesülhet azon az alapon, hogy azt a működési körén kívül eső ok 
idézte elő (MK 29. sz. állásfoglalás). 
BH1995. 235.   Az eljárás szüneteléséről - a fellebbezési eljárás kivételével - a bíróságnak határozatot nem kell 
hoznia; ha ilyen határozatot hoz, azt részítélet formájában akkor sem teheti, ha az egyes kereseti kérelmek felől 
érdemi döntést hoz [Pp. 137. § (1) bek. a)-d) pont, 213. § (2) bek.]. 
BH1995. 230.   Ha a káresemény késedelmes bejelentése ellenére a biztosítási eseménnyel kapcsolatos lényeges 
körülmények nem válnak kideríthetetlenné, a biztosító nem mentesül a fizetési kötelezettsége alól [Ptk. 544. § (2) 
bek., Általános mezőgazdasági álló- és forgóeszköz biztosítási szabályzat IX/1. pont, X/1. pont, XIII/5. pont]. 
BH1995. 229.   I. A vállalkozó kárának megtérítésénél irányadó szempontok, ha a megrendelő a szerződéstől 
általános elállási jogát gyakorolva áll el [Ptk. 355. § (4) bek., 395. § (1) bek.]. 
BH1995. 226.   I. Jogszabálysértő az ítélet és ezért felülvizsgálatát lehet kérni, ha a tényállás feltáratlan. 
BH1995. 222.   I. A meghatalmazott képviseleti jogosultságának vizsgálata végelszámolás alatt álló gazdasági 
társaság által indított perben [Pp. 67. § (1) bek. a)-i) pont, 72. §, 1991. évi IL. tv. 34. § (2) bek., 79. §]. 
BH1995. 215.   A szabálytalan áramvételezéssel megvalósított szerződésszegés jogkövetkezményeinek 
alkalmazásával kapcsolatban indult jogvita elbírálásának egyes kérdései [Ptk. 318. §, 339. § (1) bek., 387. §, 1962. évi 
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IV. tv. (VET) 16. § (4) bek., 17. § (3) bek., 40/1962. (XI. 11.) Korm. r. 52. § (2) bek., 4/1971. (VI. 5.) NIM r. (VKSZ) 19-
23. §]. 
BH1995. 210.   A személyhez fűződő és a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó jogok megsértésére 
alapított igény elbírálásának szempontjai [Ptk. 76. §, 1990. évi LXV. tv. 18. §, 98-99. §, 1992. évi LXIII. tv. 19-21. §, 
32/1992. (V. 29.) AB hat.]. 
BH1995. 169.   A kártérítési követelés nem évül el, ha a jogosult követelését a bírósági tárgyaláson az esedékessé 
válástól számított egy éven belül bejelenti, de a kártérítés összegét csak az egy év eltelte után jelöli meg [Ptk. 324. § 
(1) bek., 326. § (1) bek.]. 
BH1995. 162.   I. A per folyamán jogutód nélkül megszűnt gmk volt tagjaival szemben a per „folytatásánál” 
követendő eljárás [Pp. 125. § (1) bek., 99. § (3) bek., 43/1953. (VIII. 20.) MT r. 2. § (2) bek., 8. § (1) bek., 9. § (2) bek.]. 
BH1995. 154.   Személygépkocsi hibája miatti elállás esetén a vevőt a visszafizetett vételárösszeg után a gépkocsi 
vételének időpontjától, a gépkocsi időközbeni áremelkedése folytán keletkezett kárként érvényesített összeg után a 
károsodás, illetve az áremelkedés bekövetkeztétől illeti meg a késedelmi kamat [Ptk. 301. § (1) bek., 306. § (3) bek., 
310. §, 319. § (3) bek.]. 
BH1995. 134.   Ha a másodfokú bíróság a tényállást a bizonyítási eljárás során megállapított bizonyítékok 
egybevetése alapján, azokat a maguk összességében értékelve és a bíróság meggyőződése szerint bírálta el, e 
tényállás a felülvizsgálati eljárás során is irányadó. Az attól való eltérésnek csak akkor van helye, ha a bíróság által 
megállapított tényállás iratellenes vagy nyilván okszerűtlen, illetve logikai ellentmondást tartalmaz. A bizonyítékok 
okszerű mérlegelését támadó felülvizsgálati kérelem megalapozatlan [Pp. 206. § (1)]. 
BH1995. 108.   Kezességgel feltételes és jövőbeni követelés is biztosítható. A kezességvállaló nyilatkozat 
érvényesen csak írásban tehető, a kezesség elfogadásához azonban ilyen írásbeli nyilatkozat nem szükséges, az 
szóban vagy ráutalás formájában is megtehető [Ptk. 216. § (1) bek., 272. § (2) bek., Pp. 196. § (1) bek.]. 
BH1995. 106.   A felülvizsgálati eljárásban a jogerős ítélet csak a felülvizsgálati kérelem keretei között vizsgálható 
felül [Pp. 275. § (2) bek.]. 
BH1995. 93.   I. A közérdekű adatokra vonatkozó kérelem megtagadása miatt keletkezett kár nem minősül 
közigazgatási jogkörben okozott kárnak (Ptk. 349. §). 
BH1995. 91.   Érvénytelen szerződés esetén a szerződéskötés előtt fennállott helyzet visszaállítása során nincs 
jelentősége annak, hogy a megítélt szolgáltatások a kötelezett által behajthatók-e [Ptk. 237. § (1) bek., 4. § (4) bek., 
507. §]. 
BH1995. 71.   Ha az Alkotmánybíróság a határozatával jogszabályt vagy annak egy részét alkotmányellenesnek 
minősíti, és ezért megsemmisíti, a megsemmisítés hatálya a határozat közzétételének napjától veszi kezdetét, kivéve, 
ha a határozat a közzététele napjától eltérő időpontban jelöli meg a jogszabály megsemmisítésének időpontját. A 
megsemmisítés nem érinti a határozat közzététele előtt létrejött jogviszonyokat és a belőlük származó jogokat, 
kötelezettségeket [1989. évi XXXII. törvény 42. § (1), (2) bek., 43. § (4) bek.]. 
BH1995. 44.   A vállalkozó felelősségének megállapításánál irányadó szempontok, ha a megrendelő alkalmatlan 
anyagot vagy pedig célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, és erre a vállalkozó őt figyelmezteti [Ptk. 392. § (3) 
bek.]. 
BH1995. 39   Ideiglenes intézkedés csak a keresettel (viszontkeresettel) érvényesített követelés tekintetében 
hozható (Pp. 156. §). 
BH1995. 28.   Nem hárítható el az államigazgatási szerv kártérítési felelőssége azon az alapon, hogy az építkezés 
leállítását elrendelő jogsértő államigazgatási határozat nem volt jogerős, és nem volt végrehajtható, így a károsult az 
építkezést folytathatta volna (Ptk. 349. §). 
BH1995. 25.   A vállalkozó kártérítő felelőssége kiterjed a hibás teljesítéssel összefüggésben harmadik személy 
által a megrendelő ellen indított perben felmerült perköltség összegére is (Ptk. 310. §). 
BH1994. 687.   I. A tisztességtelen verseny tilalmára és a fogyasztók megtévesztésének tilalmára vonatkozó egyes 
rendelkezések alkalmazása [1990. évi LXXXVI. tv. 4. §, 11. § (2) bek., 12. § (1) bek.]. 
BH1994. 676.   I. Szövetkezet közgyűlési határozatának felülvizsgálatára nyitva álló perlési határidő számítása a 
kívülállónak minősülő, de vagyonnevesítésre alanyi jogon igényt támasztó személy esetében [1992. évi I. tv. (Szvt.) 
13. §, 55. § (2) bek., 1992. évi II. tv. (Ámt.) 2. §, 5. §, 6. § (1) bek. b) pont, 11. § (3)-(4) bek.]. 
BH1994. 669.   Az építőközösség nem jogi személy, és közös név alatt sem indíthat pert [Ptk. 578/B. §, Pp. 48. §, 50. 
§ (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 275. § (2) bek.] 
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BH1994. 665.   A kötelezettek egyetemleges felelősségével kapcsolatos kérdések a szavatossági és kártérítési 
igények együttes érvényesítése esetén [Ptk. 308. § (1) bek., 315. §, 334. § (2) bek., 337. §, 339. § (1) bek., 53/1987. (X. 
24.) MT r.]. 
BH1994. 661.   A szomszéd építkezésénél a „szükségtelen zavarás” fogalmának meghatározásánál irányadó 
szempontok (Ptk. 100. §). 
BH1994. 585   Jogtalan hátrány okozására, illetőleg jogtalan előny szerzésére irányuló célzat hiányában a 
szolgálati visszaélés bűncselekménye nem állapítható meg; 
BH1994. 574.   Szándékos bűncselekményt is megvalósító károkozás esetén a károkozó munkavállaló kártérítési 
kötelezettségét nem csökkenti, ha a munkáltató az érintett harmadik személy magatartása folytán nem fizetett vagy 
fizet a saját követelésének megfelelő kártérítést [Mt. 57. § (3) bek.]. 
BH1994. 557.   A váltóbirtokos által az elfogadás vagy a fizetés hiányáról adandó értesítés határideje és jogi 
természete. Az értesítés késedelmével összefüggő kártérítés [1/1965. (I. 24.) IM r. 44. § (3) bek., 45. § (1) bek. és (4) 
bek.]. 
BH1994. 552.   A bankszámlaszerződés megszegése a bank részéről azáltal, hogy a számlatulajdonos hozzájárulása 
nélkül teljesít kifizetést a számláról, önmagában a kifizetett összegnek megfelelő mértékű kártérítést nem von maga 
után. A számlatulajdonosra háruló bizonyítási teher [Ptk. 318. § (1) bek., 339. § (1) bek., 355. § (4) bek., 529. § (1) 
bek., Pp. 164. § (1) bek., 39/1984. (XI. 5.) MT r. 4. § (3) bek. , 3/1992. (MK 34.) MNB rek.]. 
BH1994. 550.   A kötbér kárátalány jellege mellett sem lehet a jogszabályban biztosított s ezért nem jogellenes 
elállás esetén, a jogszabály szerinti kártérítési igény helyett, szankcióként meghiúsulási kötbért érvényesíteni [Ptk. 
395. § (1) bek., 7/1978. (II. l.) MT. r. 18-21. §-ai, GK 16.]. 
BH1994. 515.   Ha a fél a pert nem az ellen indította meg, akivel szemben az igény érvényesíthető, a bíróságnak 
lehetővé kell tennie, hogy megjelölje, kivel szemben kívánja az igényét érvényesíteni. Ehhez képest a fél által 
megjelölt személyt a kereset közlésével megidézi, és a korábban megjelölt alperest a perből elbocsátja [Pp. 64. § (2) 
bek.]. 
BH1994. 514   A baleset folytán elhalt munkavállaló jövedelmét a hozzátartozó kártérítési igénye szempontjából 
nemcsak a munkabére, hanem a külföldi megélhetését is szolgált valutaellátmányból megtakarított valutarész 
figyelembevételével kell számításba venni [1992. évi XXII. tv. 205. § (1) bek., 26/1980. (XII. 20.) MüM r. 7. § (1) bek. ]. 
BH1994. 500.   I. A részvények átruházása esetén a váltójog szabályait kell megfelelően alkalmazni, ezért részvény 
csak forgatmány útján ruházható át. A forgatmány elmaradása vagy nem szabályszerű volta esetén az átruházás nem 
történik meg [1988. évi VI. tv. 234. § (1) bek., 240. § (2) bek., Ptk. 338/B. § (2) bek., 1/1965. (I. 24.) IM r. 11. §, 13. § 
(1) bek.]. 
BH1994. 481.   A vadászatra jogosult kártérítési felelőssége pórázon nem tartott kutya elpusztításáért [30/1970. 
(XII. 24.) MÉM r. 15. § (6) bek. , Ptk. 339. § (1) bek.]. 
BH1994. 461.   Az eljárásra a munkáltató székhelye szerinti, illetőleg a munkáltató azon telephelye szerinti 
munkaügyi bíróság kizárólag illetékes, ahol a munkavállaló a munkaszerződése alapján munkát végez [Pp. 351. § (1) 
bek.]. 
BH1994. 457.   A körjegyzőséget alkotó és a körjegyzőt kinevező községek képviselő-testületei együttesen 
jogosultak dönteni arról, hogy indítanak-e eljárást a körjegyző kártérítési felelősségének megállapítása ügyében. A 
károkozás körülményeinek, a körjegyző felelősségének, a magatartása és a kár közötti okozati összefüggésnek, 
valamint a kár nagyságának megállapítására vizsgálóbiztost kell kijelölni. A vizsgálóbiztosnak az ügy érdemben tett 
előterjesztése után háromtagú (fegyelmi-kártérítési) tanácsnak kell határoznia. A kártérítési határozat írásba 
foglalására és kiadására a közös testület felhatalmazhatja az érintett község polgármesterét [1992. évi XXIII. tv. 51. § 
(3) bek.]. 
BH1994. 444.   A felszámolás alá került cég ellen indított végrehajtás megszüntetésére irányuló eljárás nem 
tekinthető a „felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatosnak”, ezért az ilyen eljárásra az általános hatásköri és 
illetékességi szabályok az irányadók [Pp. 33. § (1) bek., 1979. évi 18. tvr. 15. § (1) bek., 44. § a) pont, 1986. évi 11. tvr. 
17. § (4) bek.]. 
BH1994. 437.   A biztosító elleni „kártérítési igény” a biztosítási esemény bekövetkezése miatti helytállási 
kötelezettséggel függ össze, ezért a bűncselekményből eredő kártérítési igényre vonatkozó tárgyi illetékfeljegyzési 
jog a biztosítottat nem illeti meg [1990. évi XCIII. tv. 64. § (1) bek. c) pont]. 
BH1994. 430.   A tisztességtelen verseny tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértésének megállapítása (1990. 
évi LXXXVI. tv. 4. §, 6. §). 
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BH1994. 424.   A társasági szerződésben foglalt választott bírósági kikötést nem lehet kiterjesztően értelmezni és a 
szindikátusi szerződésből fakadó jogvitákra is alkalmazni (Pp. 360. §). 
BH1994. 410.   I. A különvagyon értékemelkedése úgy állapítható meg, ha azt a bíróság az ingatlan végleges 
kialakításának bekerülési értékéhez viszonyítja [Csjt. 31. § (2) és (5) bek.]. 
BH1994. 399.   A munkahelyen elszenvedett baleset esetén az előre nem látható, váratlan helyzetben a lehetséges 
magatartások közül nem a legelőnyösebb választása egymagában nem tekinthető olyan hibának, amely a 
jogszabálynak a munkavállaló vétkes magatartására vonatkozó előírását is alkalmazhatóvá tenné [1967. évi II. tv. 62. 
§ (2) bek.]. 
BH1994. 398.   A rendkívüli felmondási jog gyakorlására a a munkáltatói jogkör gyakorlója a tudomásszerzéstől 
számított három napon belül jogosult. Ez a határidő jogvesztő [1992. évi XXII. törvény 96. § (3) bek.]. 
BH1994. 352.   A szövetkezetből kiválni szándékozó tag tagsági viszonya abban az időpontban szűnik meg, amikor 
a vagyonrészének kiadása megtörtént. Ehhez képest a tagsági viszonyán alapuló munkaviszony jellegű jogviszonya is 
eddig az időpontig tart. A szövetkezetet ennélfogva foglalkoztatási kötelezettség terheli a tagsági viszony 
megszűnéséig. E kötelezettség elmulasztása esetén a tagot az állásidőre megállapított díjazás illeti meg [1992. évi II. 
tv. 31. § (1) bek., 33. § (1), (3) bek., 1992. évi XXII. törvény 150. § (1) bek.). 
BH1994. 347.   A munkáltató a munkavállaló által okozott kár megtérítésére irányuló igényét a munkaügyi bíróság 
előtt érvényesítheti. E perben elsősorban azt kell vizsgálni, hogy a munkáltató kollektív szerződése meghatározza-e 
azt az értéket, amelyet meg nem haladó mértékben jogosult a munkavállalót közvetlenül kártérítésre kötelezni, és az 
tartalmazza-e a kártérítés kiszabására irányadó eljárási rendet [1992. évi XXII. tv. (Mt.) 173. § (1), (2) bek.]. 
BH1994. 335.   A betéti társaság beltagja saját vagyonával csak akkor felel - korlátlanul - a társaság 
kötelezettségeiért, ha a társaság vagyona a követelést nem fedezi, ezért a betéti társaság beltagját mögöttes 
felelősség terheli [1988. évi VI. tv. 75. § (1)-(2) bek., 94. § (2) bek.]. 
BH1994. 333.   Bűncselekménnyel okozott kár megtérítését előíró biztosítási szerződés alapján érvényesített 
kereseti igény esetén a felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog nem illeti meg [1990. évi XCIII. tv. 64. § (1) bek. c) pont, 
Ptk. 553. § (1) bek.). 
BH1994. 332.   Az építésrendészeti bírság kártérítési követelésként való érvényesítésére irányuló kereset 
elbírálásánál irányadó szempontok [Ptk. 340. § (1) bek., 392. § (1) és (4) bek., 403. § (3) bek., 12/1986. (XII. 30.) ÉVM 
r. l. § (1) és (2) bek., 2. § (1) bek., 29. § (2) bek.]. 
BH1994. 318.   I. A kapcsolattartás jogellenes meghiúsítása kártérítési következményt von maga után [Ptk. 339. § 
(1) bekezdés). 
BH1994. 313.   Általános kártérítés és a nem vagyoni kártérítés összegének megváltoztatása felülvizsgálati 
eljárásban [Pp. 275/A. § (1) bek., 206. § (1) bek., Ptk. 359. § (2) bek., 354-355. §]. 
BH1994. 311.   Az a körülmény önmagában, hogy az államigazgatási határozat az igénylő számára kedvezőtlen, s az 
utóbb tévesnek bizonyult, nem vezethet a közreműködő tisztségviselő vétkességének, s ezen keresztül a hatóság 
kártérítési felelősségének megállapításához [Ptk. 348. § (1) bek., 349. § (1) bek., PK 43. sz.]. 
BH1994. 310.   Vegyes tulajdonú társasház pincehelyiségének bérletével kapcsolatos jogvita elbírálásának 
szempontjai [Ptk. 215. § (3) bek., 334. §, 361. § (1) bek., Pp. 51. § a) pont, 52. § (1) bek., 152. § (2) bek.]. 
BH1994. 308.   A biztosítási kár megtérítésére irányuló igény elbírálásának szempontjai (Ptk. 6. §). 
BH1994. 281.   A jogi személy és a közfeladatot ellátó szerv közötti ún. együttműködési megállapodás 
megítélésének szempontjai. 
BH1994. 270.   I. A per vitelére meghatalmazott jogi képviselő részére történő kézbesítése a bírósági iratoknak 
akkor is szabályos eljárás, ha a félnek más állandó jogi képviselője is van (Pp. 71. §, 97. §). 
BH1994. 264.   Egyetemleges marasztalás helyett a vállalkozó kötelezése a hibás teljesítés miatt történt kijavítás 
költségének és a hibás teljesítésből eredő kár összegének teljes egészében való megfizetésére annak ellenére, hogy a 
megrendelő megbízottja a munka ellenőrzését nem megfelelően végezte el [Ptk. 306. § (1) bek., 310. §, 344. § (1) 
bek., 394. § (1) bek., 404. § (2) bek.]. 
BH1994. 226.   Ha a nem vagyoni kár megtérítése iránti igény alapjául felhozott indokok nincsenek okozati 
összefüggésben a munkavállaló munkahelyi megbetegedésével és az annak következményeként kialakult 
munkaképesség-csökkenéssel, a bíróságnak az igényt - megalapozatlansága miatt - el kell utasítania [48/1979. (XII. 
1.) MT r. (Mt. V.) 83. § (5) bek. ]. 
BH1994. 204.   Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapítója a kft.-t bármikor megszüntetheti, ennek 
érdekében intézkedéseket tehet, de a kft. vagyonát, annak bevételeit vagy egyéb pénzeszközeitnem vonhatja 
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magához. Ha ilyen jogellenes tevékenységével a kft. hitelezőinek kárt okoz, ezért az alapító kártérítési felelőssége 
fennáll [1988. évi VI. tv. 183. § (2) bek. j) pont, 189. § (3) bek., Ptk. 203. § (1) bek., 339. § (1) bek.]. 
BH1994. 203.   I. A korlátolt felelősségű társaság társasági szerződésének érvénytelenségére alapított kártérítési 
igény esetén - a speciális jogszabály alapján - a társaság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. - Az ilyen 
követelés a társaság megjelölt tagjai között egységes pertársaságot hoz létre [1988. évi VI. tv. 162. § (2) bek., Ptk. 
237. § (1) bek., 339. §, Pp. 51. § a) pont). 
BH1994. 196.   A bizonyítékok kirívóan okszerűtlen mérlegelése megalapozza a felülvizsgálati kérelmet [Pp. 270. § 
(1) bek., 206. § (1) bek., Ptk. 315. §, 318. § (1) bek., 339. § (1) bek., 348. § (1) bek., 534. §, 1952. évi 9. tvr. 5. §]. 
BH1994. 191.   Ha a bíróság a kárpótlás iránt indított pert hatáskör hiánya miatt megszünteti, a keresetlevelet át 
kell tennie az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatalhoz [1992. évi XXXII. tv, Ptk. 339. §, 349. §, Be. 384. §, Pp. 
129. § (1) bek., 130. § (1) bek., b) pont, 157. § a) pont, 158. § (2) bek.]. 
BH1994. 151.   Nemzetközi vasúti árufuvarozásnál göngyölegben fuvarozott vagy kötegelt darabáru súlyhiánya 
esetén a vasút mentesül a felelősség alól, ha az árudarabok mennyisége teljes és göngyölegük vagy kötegelésük 
sértetlen [114 058/1966. 1/8. E. (Kk. 25.) sz.], hirdetménnyel közzétett megállapodás a Nemzetközi Vasúti 
Árufuvarozásnál (SzMGSz) 22. cikk 3. §, 27 cikk]. 
BH1994. 149.   I. A közraktár a nála elhelyezett tárgyakat egyedül az áru- és zálogjegy visszaadása, illetve a 
zálogjegyet terhelő összeg és járulékai befizetése mellett köteles visszaszolgáltatni. A letett tárgyak feletti szabad 
rendelkezésre a közraktári jegyek (áru- és zálogjegy együttes birtoka) birtokosa jogosult. A közraktári jeggyel nála 
jelentkező birtokos jogszerű birtoklását a közraktár nem vizsgálhatja (1875. évi XXXVII. tc. 441. §, 444. §, Ptk. 270-
271. §). 
BH1994. 132.   Csecsemőkorban mozgásképtelen rokkanttá vált károsult részére a későbbiek során felmerült 
károkra és költségekre tekintettel kiegészítő általános kártérítés megítélése [Ptk. 359. § (1) bek.]. 
BH1994. 131.   I. A házastárs elvesztése következtében kialakult rokkantságot eredményező kóros elmeállapot 
esetében megállapított nem vagyoni kártérítés [Ptk. 354. §]. 
BH1994. 127.   A közélet szereplői által indított személyiségvédelmi perek elbírálásánál irányadó szempontok 
[Alkotmány 61. § (2) bek., 1986. évi II. tv. 3. § (1) bek., 1976. évi 8. tvr., Ptk. 76. §, 80. § (1)-(2) bek., 84. §, 354. §]. 
BH1994. 110.   A jogellenes rendkívüli felmondás megállapítása, de a továbbfoglalkoztatás mellőzése esetén a 
munkavállalót a jogszabályban meghatározottakon túl - egyebek mellett - a rendes felmondáskor járó végkielégítés is 
megilleti [1992. évi XXII. törvény 100. § (2) és (5) bek.]. 
BH1994. 102.   I. A felszámolási hirdetmény közzététele után akár a váltó főadósa, akár visszkereseti adósa ellen 
per nem indítható, a váltóhitelező is csak a felszámolási eljárás keretében érvényesítheti a követelését. Ebben az 
eljárásban a felszámolás alatt nem álló kötelezettel szemben kártérítési igény nem érvényesíthető [1991. évi IL. tv. 4. 
§ (1) bek., 6. § (1) bek., 38. § (3) bek., Pp. 51. § c) pont]. 
BH1994. 97.   Ha a lízingbe vevő a teljes lízingdíjat még a lízingtárgy átadása előtt kifizeti, lízingszerződésről nem 
lehet beszélni. Pénzügyi lízing esetén hitelnyújtásról van szó, ha erre nem kerül sor, akkor színlelt szerződés miatt a 
semmisség következményeit kell alkalmazni [Ptk. 205. § (1) bek., 207. § (1) és (4) bek., 234. § (2) bek., 237. §, 315. §, 
319. § (3) bek., 320. § (1) bek., 328. § (1) bek., 368. § (1) bek., 379. § (1) bek., 7/1978. (II. 1.) MT r. 18. § (4) bek.]. 
BH1994. 96.   I. A „vélelmezett” és a „látszaton alapuló” képviselet elhatárolása [Ptk. 129. § (2) bek., 220. § (1) 
bek., 221. § (1)-(2) bek.] 
BH1994. 84.   Jelzálogjoggal biztosított követelés kielégítésének meghiúsulása miatt, kártérítés iránt benyújtott 
keresetlevél elbírálásának szempontjai [Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 152. § (2) bek., 157. § a) pont, 258. § (2) bek.]. 
BH1994. 46.   Nem ütközik a Pp. 247. §-ában szabályozott keresetváltoztatás tilalmába, ha a jogosult az eredetileg 
választott szavatossági elállás helyett utóbb árleszállítást követel a kötelezett hibás teljesítése miatt [Pp. 247. § (1) 
bek., Ptk. 277. § (1) bek., 305: § (1) bek., 307. § (2) bek., GK 11. sz., GK 47 sz.,]. 
BH1994. 31.   Alkotmánysértő jogszabály megalkotásával okozott kár megtérítése iránt indított per elbírálásánál 
irányadó szempontok [Ptk. 339. § (1) bek., 348. § (1) bek., 349. § (1) bek., 1989. évi XXXII. tv. 43. § (2) bek.]. 
BH1994. 24.   Szerzői jogdíj összegének megállapításánál irányadó szempontok érvénytelen felhasználási 
szerződés esetén [Ptk. 6. §, 201. § (1) bek., 237. § (2) bek., 1969. évi III. tv. (Szjt.) 13. § (3) bek., 27. §]. 
BH1993. 751.   Hibás teljesítésből eredő kártérítési követelés esetén a kár egy részének megtérítésére kötelezés 
mellőzése annak folytán, hogy az élelmiszer előállítója nem tett eleget az élelmiszer minőségének megvizsgálására 
vonatkozó kötelezettségének [Ptk. 305. § (1) bek., 310. §, 318. § (1) bek., 340. § (1) bek., 1976. évi IV. tv. 30. §, 
10/1988. (VI. 30.) MÉM-SZEM r. 45. § (1) bek.]. 



 

 
 
Dr. Horváth Ügyvédi Iroda - Dr. Horváth Gábor ügyvéd  
7621 Pécs, Munkácsy Mihály utca 25. 
Telefon/fax: 06 72 212 245, mobil: 06 20 936 6434 és 06 30 997 4455 
E-mail: horvathgabor.dr@t-online.hu, honlap: http://karteritesugyved.eu  

BH1993. 750.   A külkereskedelmi társaság egyik tagja által a társaság másik tagjával szemben az 
eredményelszámolás - a társaság megszűnése esetén a végelszámolás - előtt a társasági szerződés megszegésére 
hivatkozással érvényesített kártérítési követelés idő előtti [Ptk. 360. § (1) bek., korábbi 571. § (1) bek. b) pont, 572. § 
(1) bek., 32/1967. (IX. 23.) Korm. r. 5. § (1) bek., (2) bek. e) pont, 9. § (3) bek., 12. § (1) bek., 47. § (3) bek., Pp. 130. § 
(1) bek. f) pont]. 
BH1993. 742.   A nem vagyoni kártérítés mértékének meghatározásánál irányadó szempontok [Ptk. 354. §]. 
BH1993. 694.   A vásárlók minőségi kifogásolásával kapcsolatos - jogszabályok hiányában vitás -, a termelő és a 
forgalmazó közötti elszámolás rendezési elvei (Ptk. 355. § (4) bek., 13/1978. (III. 1.) MT r., 4/1969. (III. 30.) BkM-
KGM-KipM-NIM r. 1. § (1) bek., 9. §, 88/1990. (IV. 30.) MT r. 2. sz. mell.]. 
BH1993. 692.   I. A részletekben, meghatározott ütemezés mellett történő szállításban való megállapodás esetén az 
utolsó részlet teljesítésére megállapított határidő elmulasztása önmagában nem ad alapot - a késedelemre 
hivatkozással - a szállítási szerződéstől való elállásra [Ptk. 207. § (1) bek., 300. § (2) bek.]. 
BH1993. 678.   Az üzletben árusított maró anyag kifröccsenéséből fakadó kárért való felelősség [Ptk. 345. § (1) 
bek., 354. §]. 
BH1993. 635.   A biztosító a mezőgazdasági termelőszövetkezettel kötött kötelező felelősségbiztosítási 
szerződésből eredő "regresszigényként" érvényesítheti a tsz-tag által - súlyos alkoholos állapotban - halált okozó 
közúti baleset miatt a részéről a károsultnak (hozzátartozójának) kifizetett teljes kártérítés összegét [Ptk. 345. § (1) 
bek., 348. § (1) bek., 558. § (1) bek., 358. § (1) bek., 559. § (1) és (3) bek., 42/1970. (X. 27.) Korm. r. 12. § (1)-(2) bek., 
13. § (1) bek. d) pont]. 
BH1993. 605.   A törvényben előírt kötelező védelem esetén a védő kirendelésének elmulasztása az előzetes 
letartóztatásban levő személyt nyilvánvalóan korlátozza helyzetének megítélésében, a jogorvoslathoz fűződő 
előnyök felmérésében, indítványok és észrevételek megtételében. E jogsértés az előzetes letartóztatás időtartamát 
közvetlenül érinti, ezért az abból eredő károkkal való okozati összefüggése megállapítható [Ptk. 349. §, Alk. 57. § (3) 
és (5) bek., Be. 47. § és 49. §]. 
BH1993. 581.   I. A kisajátítási határozat felülvizsgálata közigazgatási per, a keresetet tehát - 1990. március 15-e 
óta - a közigazgatási szerv ellen kell megindítani, s a kisajátítást kérőnek is perben kell állnia. Ha a kisajátítást kérő 
vitatja a megállapított kártalanítási összeget, a kisajátítást elrendelő hatóságnak akkor is perben kell állnia [Pp. 328. 
§, 339. § (2) bek. i) pont, 1990. évi XXII. tv 28. §, 1991. évi XX. tv 54., 55. §, 1976. évi 24. tvr. 18. § (1) bek., 19. §]. 
BH1993. 570.   Ha a biztosító a káresemény bekövetkezése után a biztosítottnak a kárát nem téríti meg, s ezzel őt 
perre kényszeríti, a perköltséget nem a biztosítási szerződés alapján, hanem az általános kártérítési szabályok 
alapján köteles a biztosítottnak megfizetni [Ptk. 318. § (1) bek., 355. § (4) bek., 359. § (3) bek., 559. §]. 
BH1993. 567.   Nem ütközik a szerződésszegésért való felelősség kizárásának és korlátozásának tilalmába, ha a jogi 
személy a teljesítést követően - a hibás teljesítés jellegének ismeretében - a szerződésszegés következményeinek 
rendezésére vonatkozó megállapodással lemond az őt megillető szavatossági jogok érvényesítéséről [Ptk. 207. § (2) 
bek., 305. §, 314. § (2) bek.]. 
BH1993. 562.   Szerződés megkötésének elmaradásával kapcsolatos „biztatási kár” megtérítésére irányuló 
követelés elbírálásánál irányadó szempontok (Ptk. 6. §, GK 14. sz.). 
BH1993. 560.   Biztosítási intézkedés elrendelésének feltételei [1979. évi 18. tvr. 108. § (1) bek.]. 
BH1993. 547.   Ha a szabadalmastárs értékesíti a szabadalmi részarányát - kifejezett kötelezettségvállalás 
hiányában - nem köteles a vele szolgálati viszonyban nem álló feltalálót díjazni [77/1989. (VII. 1.) MT r. 1. §, 2. § (2) 
bek.]. 
BH1993. 516.   I. A károsult és a károkozó megállapodhatnak természetbeni (pl. szolgáltatás nyújtásával történő) 
kártérítésben [Ptk. 355. § (1)-(2) bek.]. 
BH1993. 515.   I. A váltódíj kárátalányként is funkcionál, váltódíj fizetése esetén a fizetési késedelemből eredő 
kártérítési igény sikerrel nem érvényesíthető [1/1965. (I. 24.) IM r. 48. § (1) bek., 1965. évi 1. tvr.-tel kihirdetett 
Genfi Váltójogi Egyezmény mellékletének 11. cikke]. 
BH1993. 498.   Autószerelő-műhelyben gyúlékony anyag (mosóbenzin) szabálytalan használata nem minősül 
fokozott veszéllyel járó tevékenységnek, de alapul szolgál a kártérítés általános szabályának alkalmazására [Ptk. 345. 
§ (1) bek., 339. § (1) bek., 348. § (1) bek.]. 
BH1993. 492.   A korlátolt felelősségű társaság ügyvezető igazgatójának felelősségére a polgári jog szabályai az 
irányadók, a kártérítési igények elbírálása azonban a Munkaügyi Bíróság hatáskörébe tartozik [Gt. 32. § (1) bek., Pp. 
349. § (2) bek.]. 
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BH1993. 453.   Pénzintézetnél letétbe helyezett értékpapírok kiadására irányuló kereset alapján indult eljárás nem 
függeszthető fel sem azon a címen, hogy - a pénzintézet vezetői ellen büntetőeljárás indult, 
BH1993. 449.   A Nemzetközi Árufuvarozási Szabályzat (SZMGSZ) értelmében a fuvarozási szerződés 
megváltoztatását az átvevő csak a rendeltetési vasút határállomásán és csak akkor kérheti, ha az árut erről a 
határállomásról még nem továbbították. Ha az áru a rendeltetési vasút határállomását már elhagyta, az átvevő a 
fuvarozási szerződés módosítását csak a rendeltetési vasút belföldi szabályai szerint kérheti; a magyar belföldi 
szabályok az átvevőt a fuvarozási szerződés megváltoztatására nem jogosítják fel [114 58/1966. I/8. E. (Kk. 25.) hird. 
(SZMGSZ) 19. cikk, 3/1960. (V. 13.) KPM r. (VÁSZ) 48. cikk). 
BH1993. 448.   A hitelfedezeti és az ún. finanszírozásihitelfedezeti bankgaranciák elhatárolási szempontjai. A 
garanciavállaló pénzintézet kártérítési felelőssége abból folyóan, hogy a bankgarancia kedvezményezettjének 
személyét nem tisztázta a garancianyújtást megelőzően [Ptk. 318. §, 339. §, 474. § (1)-(2) bek., 476. §]. 
BH1993. 447.   A tulajdonjog átmeneti időre való fenntartása, illetőleg a vételárnak - a szerződésben megjelölt - 
későbbi időben történő megfizetése a szerződés adásvétel jellegét nem változtatja meg; ezek folytán a szerződés nem 
minősíthető atipikus szerződésnek [Ptk. 365. §, 368. § (1) bek., 507. §, 523. § (1) bek., 300. § (1) bek., 301. § (1) bek., 
313. §]. 
BH1993. 426.   A roncsérték (maradvány) elszámolása, a totálkárossá vált személygépkocsi értékének a biztosító 
által történő megtérítése során (Ptk. 355. §). 
BH1993. 381.   Az eljárás lényeges szabályait sérti meg a bíróság, ha az előzetes bizonyítás során kirendelt szakértő 
részére megállapított díj összegével kapcsolatban az indokolást mellőzi [Pp. 220. § (1) bek. d) pont, 221. § (1) bek., 
222. § (1) bek., 187. § (2) bek., 210. § (1) bek.]. 
BH1993. 380.   Az illetékfeljegyzési jog engedélyezésére irányuló kérelmet elutasító végzés ellen önálló, külön 
fellebbezésnek van helye [1990. évi XCIII. tv. 65. §, 6/1986. (VI. 26.) IM r. 16. §]. 
BH1993. 374.   Ha a felek a kötendő szerződés érvényességét az ellenérték egy részének letétbe helyezéséhez 
kötik, a szerződés módosításához pedig írásbeli alakot kívánnak meg, ráutaló magatartással - s a letétbe helyezés 
helyett váltó átadásával - az alapszerződés érvényes létrejötte s ehhez képest a szerződésmódosítás érvényes volta 
nem állapítható meg [Ptk. 216. § (1)-(2) bek., 217. § (1)-(2) bek.]. 
BH1993. 356.   Nem vagyoni kártérítés megítélésének feltételei a személyiségvédelem körében [Ptk. 78. §, 84. § (1) 
bek. e) pont, 339. § (1) bek., 345. §, 355. § (4) bek., 1990. évi LXXXVI. tv. 4. §, 29. § (1) bek. e) pont, 34/1992. (VI. 1.) 
AB hat.]. 
BH1993. 355.   Kártérítési igény elutasítása okozati összefüggés hiánya miatt [Ptk. 339. § (1) bek.]. 
BH1993. 335.   I. A sikkasztáshoz nyújtott pszichikai bűnsegély megállapításának van helye, ha az elkövető 
előzetesen tudja, hogy a postai alkalmazott a kezelésére bízott pénzt eltulajdonítja, és ígéretet tesz arra, hogy az 
eltulajdonított összeget, illetve az átváltandó valutát, valamint a sikkasztás tettesét még aznap éjszaka külföldre viszi 
[Btk. 21. § (2) bek., 317. § (6) bek. a) pont]. 
BH1993. 331.   Ha az anyagbeszerző foglalkozású munkavállaló a munkáltató által rendelkezésére bocsátott nagy 
összegű pénzt hagy a gépkocsiban, amelyet egyébként a kiszálláskor - terjedelménél fogva - a ruházatában is 
elhelyezhetett volna, és azt a pénzt - a gépkocsi feltörésével - eltulajdonították, a perben nem állapítható meg, hogy a 
munkáltató kára elháríthatatlan ok miatt következett be, és a munkavállaló emiatt mentesülhetne a kártérítés 
megfizetésének kötelezettsége alól [Mt. 58. § (1) bek. ]. 
BH1993. 313.   A kártérítési követelés elévülése a károsodás bekövetkeztével kezdődik. A jogosult követelését 
menthető okból nem tudja érvényesíteni addig, amíg a kár összegéről nem szerez tudomást. A tudomásszerzést 
követően azonban - ha az elévülési idő már eltelt - követelését a törvényben megállapított határidőn - egyéves vagy 
ennél rövidebb elévülési idő esetében három hónapon - belül csak a bíróság előtt érvényesítheti. A követelés 
teljesítésére irányuló írásbeli felszólításnak ilyen esetben az elévülés szempontjából már nincs jelentősége [Ptk. 325. 
§ (1) bek., 326. §, 327. § (1) bek., 360. § (1) bek.]. 
BH1993. 310   Ha a felperes a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvényre alapítja a keresetét, 
annak elbírálásánál nem a szerzői jogi védelem szabályait kell figyelembe venni, hanem azt, hogy a jellegzetes 
külsővel rendelkező termékkel melyik versenytárs jelent meg előbb a piacon. Versenyjogi szempontból "a piacon 
való megjelenés" ismérvei [1990. évi LXXXVI. tv. 7. §, 1969. évi III. tv. 14. § (1) bek.]. 
BH1993. 306.   Hatáskör hiányát az ügy érdemi elbírálására tartozó indokok alapján nem lehet megállapítani 
[1990. évi LXXXVI. tv. 6. §, 50. §, Pp. 23. § (1) bekezdés h) pont]. 
BH1993. 300.   A lakásban tárolt üdítőitalos üveg felrobbanásából eredő kárért való felelősség [Ptk. 339. § (1) bek.]. 
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BH1993. 297.   I. A kézirat elfogadásának minősül, ha a kiadó az átvételtől számított négy hónapon belül nem 
igényel kijavítást [1/1970. (III. 20.) MM r. 6. § (1) bek.]. 
BH1993. 294.   Sajtó-helyreigazítási és egyéb személyhez fűződő jog megsértésével kapcsolatos igény elhatárolási 
és hatásköri kérdései [Ptk. 75-78. §, 79. §, 84. § (1) bek., Pp. 23. §, 48. §, 342-346. §, 1992. évi LXVIII. tv. 4. §, 29. § (3) 
bek.]. 
BH1993. 270.   A munkáltató halálos kimenetelű munkahelyi baleset esetén mentesül a kártérítési felelősség alól, 
ha a baleset kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása miatt következett be [1992. évi XXII. tv. (Mt.) 174. § (2) 
bek.]. 
BH1993. 269.   A munkáltató a munkavállalója balesetével kapcsolatban előállott kárért akkor felel, ha az a 
munkaviszonyával összefüggésben keletkezett [Mt. 174. § (1) bek., MK 29. sz.]. 
BH1993. 246.   A vállalkozó az őt terhelő kötbért - kértérítés címén - közreműködőjére csak akkor háríthatja át, ha 
meghatározható a szerződésszegésnek az a része, amelyért kizárólag a közreműködő a felelős [Ptk. 318. § (1) bek., 
339. § (1) bek., 7/1978. (II. 1.) MT r. 18. § (1) bek., 44. § (1) bek., GK 18. sz.]. 
BH1993. 239.   Helyiség kiköthető bérleti díjának - a bizonyítási szabályok megsértésével - elmaradt haszonként 
való megalapozatlan megállapítása [Pp. 3. § (1) bek., 163. § (1) bek.]. 
BH1993. 238.   A kárpótlásra jogosult bíróság előtti igényérvényesítését meg kell előznie a jogosult lakóhelye 
szerint illetékes kárrendezési és kárpótlási hivatal előtti eljárásnak [1992. évi XXXII. tv. 14. § a) pont, Ptk. 349. § Pp. 
130. § (1) bek. c) és i) pontjai.] 
BH1993. 230.   A közös tulajdon megszüntetésének eredményeként egyik tulajdonostárs sem juthat a másik 
rovására indokolatlan és méltánytalan vagyoni előnyhöz [Ptk. 148. §]. 
BH1993. 226   Szerzői jogok megsértése miatt érvényesített nem vagyoni kártérítési igény elbírálásának 
szempontjai [1969. évi III. tv. (Szjt.) 4. § (2) bek., 9. § (1) bek., 52. § (2) bek., Ptk. 354. §, 34/1992. (VI. 1.) AB 
határozat]. 
BH1993. 224.   I. A sértettek részéről előterjesztett polgári jogi igény, illetőleg a kamat megfizetésére irányuló 
igény hiányában a kártérítésre, illetőleg a kamat megfizetésére való kötelezés törvénysértő; az illeték összegét az 
egyes terhelteket érintően a kártérítés összegének a figyelembevételével úgy kell megállapítani, hogy annak 
legalacsonyabb összege 600 forint [Be. 55. §, 56. §, 1990. évi XCIII. tv. 38. § (1) bek. a) pont]. 
BH1993. 182   Az óvatolt váltók esetében a váltó ellenértékét kifizető forgatója a jogszabályban előírt 6%-os 
mértékű kamaton és a 3 ezrelékes mértékű váltódíjon felül további kamat fizetésére nem tarthat igényt [az egységes 
váltótörvényre vonatkozó genfi egyezmény 11. és 13. cikke, 1/1965. (I. 24.) IM r. 45. § 2. és 4. pont, 50. § (1) bek.]. 
BH1993. 161.   A szomszédos épület forgalmi értékének csökkenésében jelentkező - az elkerülhetetlenül szükséges 
mértéket meghaladó - kárt (kilátáselvonás, intimitásvesztés) a későbbi építtető akkor is tartozik megtéríteni, ha 
építési engedéllyel és az építési szabályok betartásával építkezett [Ptk. 100. §]. 
BH1993. 127   A nem vagyoni kár megtérítésére irányuló igény jogszerűségének elbírálása során a bíróságnak azt 
kell részleges bizonyítási eljárása során megállapítania, hogy az elszenvedett sérelem milyen mértékű, és annak 
hozzávetőleges kiegyensúlyozásával megítélhető vagyoni szolgáltatás mennyiben nyújt körülbelül egyenértékű 
másnemű előnyt [1992. évi XXII. tv. 177. § (2) bek., 34/1992. (VI. 1.) AB hat.]. 
BH1993. 116.   A felszámolás alá került cég - mind aktív, mind passzív pereiben - a felszámolására vonatkozó 
közlemény hivatalos lapban történő közzétételének napjától teljes illetékmentességet élvez. Eddig az időpontig 
azonban illetékfeljegyzési jogot csak a fizetésképtelenségének bizonyítása útján nyerhet [1986. évi 11. tvr. 12. §, 16. § 
(1) bek. 1990. évi XCIII. tv. 58. § i) pont, 62. § (1) bek., Pp. 95. §, 130. § (1) bek. j) pont]. 
BH1993. 100.   A vagyonbiztosítási szerződéses jogviszonyon alapuló helytállási kötelezettségre nem alkalmazható 
a szerződésen kívüli károkozás speciális illetékességi szabálya akkor sem, ha a helytállási kötelezettség alapja 
károkozó cselekmény [Pp. 30. § (1) bek., 31. §, 36. §, 37. §]. 
BH1993. 67.   Leltárhiány az értékesítésre, forgalmazásra, kezelésre átadott és az átvett dolgokban ismeretlen 
okból keletkezett, a természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség mértékét meghaladó hiány. Ha 
a hiány az egyszerűsített jövedelemérdekeltségű üzletben az áruk beszerzési áron való eladhatatlanságából és az 
emiatt történt leértékeléséből állt elő, az nem tekinthető ismeretlen okból keletkezettnek [50/1985. (XI. 6.) MT r. 2. § 
(1) bek., 5. § (2) bek. b) pont]. 
BH1993. 50.   Ha a küldeménytől a fuvarokmányok "elváltak", s ennek folytán a vasút a küldeményt a címzettnek 
nem tudta kiszolgáltatni, hanem más részére értékesítette, felelőssége a kiszolgáltatási akadályok esetére irányadó 
szabályok helyett a küldemény elveszésére vonatkozó rendelkezések szerint áll fenn. Ezen az sem változtat, ha 
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megállapítható volt, hogy a küldeményt a vasút kinek a részére és milyen áron értékesítette [3/1960. (V. 13.) KPM r. 
mellékleteként közzétett Vasúti Árufuvarozási Szabályzat (VÁSZ.) 51. cikk 12. §, 53. cikk 2. §, 59. cikk]. 
BH1993. 44.   A szerződésszegésért való felelősség kizárásának semmissége a vállalkozó által végzett építési 
munkák során keletkezett károkkal kapcsolatban [Ptk. 200. § (2) bek., 310. §, 314. § (2) bek.]. 
BH1993. 31.   Művészeti alkotóközösség és tagjai közötti jogviszony minősítése. A tagsági viszony megszűnése 
utáni elszámolás szempontjai [Ptk. 318. §, 339. § (1) bek. 507. §]. 
BH1992. 797.   Amennyiben a vállalat a dolgozóinak a munkakörüktől és a vagyonjegyszabályzatban 
meghatározott feltételtől függően, differenciáltan állapította meg az ingyenes vagyonjegyek mennyiségét, azok a 
munkavállalókat a feltétel teljesülése esetén a ténylegesen betöltött munkakörük alapján illetik meg [94/1988. (XII. 
22.) MT r.]. 
BH1992. 792.   I. A jogtalanul igénybe vett társadalombiztosítási támogatás visszakövetelése esetén a polgári jogi 
kártérítés szabályai irányadóak, az igény alaposságához a kár bekövetkezését is bizonyítani kell [85/1988. (XII. 15.) 
MT r. * 3. §]. 
BH1992. 780.   A vasút mentesülése a kártérítési felelősség alól annak alapján, hogy a kár a csomagolás kívülről 
észre nem vehető hiányosságára vezethető vissza [3/1960. (V. 13.) KPM rendelet mellékleteként közzétett Vasúti 
Árufuvarozási Szabályzat (VÁSZ.) 54. cikk. 1. § c) pont és 3. §]. 
BH1992. 779.   Ha a szállító a szolgáltatás tárgyának a fuvarozó részére való átadásával teljesített, a kárveszély - 
amennyiben a törvény kivételt nem tesz - a megrendelőre szállt át. A szállító azonban felelős azért a kárért, amelyet 
azzal okozott, hogy a küldeménynek a vasúti kocsiba való berakása során nem gondoskodott a rakomány biztos 
elhelyezéséről és az ehhez szükséges eszközökről [Ptk. 278. § (2) bek., 279. § (2) bek., 318. § (1) bek., 339. § (1)  bek., 
382. § (2) bek., 490. § (1) bek., 3/1960. (V. 13.) KPM rendelettel kiadott Vasúti Árufuvarozási Szabályzat (VÁSZ) 21. 
cikk. 4. §, 22. cikk 1. és 2. §, 23. cikk 5. §, 54. cikk 1. § d) pont]. 
BH1992. 775.   A szerződés teljesítése akkor is olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a kötelezett felelős, ha a 
vállalkozó a munka elvégzéséért utóbb a szerződésben kikötött árnál magasabb árat követelt, s ennek megfizetését a 
megrendelő nem vállalta. A megrendelő kártérítési követelését ebben az esetben nem teszi megalapozatlanná az, 
hogy a munka elvégzését más vállalkozó is csak a magasabb áron vállalta [Ptk. 277. § (1) bek., 312. § (2) bek.]. 
BH1992. 761.   Nincs akadálya annak, hogy a felelősségbiztosítás alapján kártérítésre köteles biztosító és a károsult 
a kár megtérítésének módjára irányadó szabályoktól eltérő megállapodást kössenek. Az ilyen szerződés 
módosítására és megszüntetésére az általános szabályok az irányadók (Ptk. 559. § (1) bek. 198. § (1) bek., 205. § (1) 
bek. 355. § (1) bek.]. 
BH1992. 734.   A Munka Törvénykönyve a munkáltató anyagi felelősségére vonatkozó általános szabályokat 
határozza meg, ami a munkaviszony keretében okozott kár minden esetére - így a munkanélküli segély 
megállapításához szükséges munkáltatói igazolás jogellenes visszatartásával a dolgozónak okozott kárra is - kiterjed. 
Az ilyen kártérítésre irányuló jogvitát eldöntő elsőfokú ítélet ellen fellebbezésnek van helye a megyei bírósághoz 
[1967. évi II. törvény 62. §, 1952. évi III. törvény 358. §, 114/1988. (XII. 31.) MT r. 8. § (2) bekezdés]. 
BH1992. 717.   Az „utcaközösség” magánszemélyek önkéntes társulása és mint ilyen nem, illetve csak az összes 
magánszemély perben állása esetén perképes. Ha az utcaközösség által rendelt munkák hibáit az önkormányzat 
javíttatja ki, ennek költségeit az eredeti kivitelezővel szemben az önkormányzat engedményesként érvényesítheti. Ez 
esetben a perre a helyi bíróságnak van hatásköre [Pp. 22. § (1) bek., 23. § (1) bek. a) pont, Ptk. 328. § (1) bek., 331. §]. 
BH1992. 710.   A hibás teljesítésből eredő kártérítés alapjául szolgáló kijavítási költség elhatárolása az elemi 
csapás folytán szükségessé vált - a biztosítási összeg kifizetésénél figyelembe vett - javítási munka költségétől [Ptk. 
310. §]. 
BH1992. 706.   A szerződés létrejötte az ajánlat elfogadása esetén akkor is megállapítható, ha a megrendelő az 
ajánlat elfogadásával egyidejűleg a vállalkozótól szerződéstervezet megküldését kéri [Ptk. 205. § (1) és (2) bek., 213. 
§ (1) bek., 217. § (2) bek., 395. § (1) bek.]. 
BH1992. 704.   A jogszabály erejénél fogva jogutód nélkül megszűnt gazdasági társaság és volt tagjai között 
egységes pertársaság nem alakulhat ki, egy ilyen „pertársaságnak” nem lehet perképessége, és - mivel az alperes, a 
volt gmk. tagjai természetes személyek - a perre a Pp. általános szabályai az irányadók [1988. évi VI. tv. 332. § (1)-(2) 
bek., Ptk. 685. § c) pont, Pp. 22. §, 23. §, 51. § a) pont]. 
BH1992. 655.   A felperes kártérítési követelésének megalapozottsága annak folytán, hogy az alperes a helyiségek 
használati jogának átengedésére vonatkozóan a felperessel kötött - hatóság által engedélyezett - szerződés 
teljesítését jogos ok nélkül megtagadta: a kártérítés összegének megállapításánál irányadó szempontok [Ptk. 215. §, 
(2) bek., 312. § (2) bek., 313. §]. 



 

 
 
Dr. Horváth Ügyvédi Iroda - Dr. Horváth Gábor ügyvéd  
7621 Pécs, Munkácsy Mihály utca 25. 
Telefon/fax: 06 72 212 245, mobil: 06 20 936 6434 és 06 30 997 4455 
E-mail: horvathgabor.dr@t-online.hu, honlap: http://karteritesugyved.eu  

BH1992. 646.   I. Politikai párt által indított per eldöntésének nem előkérdése az az eljárás, amelynek tárgya a párt 
elnöki tisztével kapcsolatos határozat bírósági megtámadása [Pp. 152. §.]. 
BH1992. 642.   A Magyar Köztársaság területén ideiglenesen tartózkodott szovjet csapatok által okozott károk 
megtérítése iránti igények érvényesítésével kapcsolatos hatásköri és illetékességi szabályok [1991. évi XXX. tv. 3. §, 
Pp. 22. § (1) bek.]. 
BH1992. 639.   A kötelezett által önként teljesített egyösszegű nem vagyoni kártérítés mellett járadék 
megállapítása [Ptk. 354. §, 355. § (3) bek.]. 
BH1992. 598.   I. Nem sért eljárási szabályt a bíróság, ha a bonyolultabb ügyben az ítélet hirdetésre nyolc napon 
túli időpontra tűz ki határnapot, feltéve, hogy a 8. nap munkaszüneti napra esik. Ilyenkor a bíróság a következő 
munkanapra tűzheti ki az ügyet ítélethirdetésre [Pp. 218. § (1) bek.]. 
BH1992. 583.   I. Ha a nem vagyoni kárigény alapja az elszenvedett egészségkárosodás, a bíróságnak fel kell tárnia 
mindazokat a hátrányokat, amelyek az egészségkárosodással összefüggően a károsultnál bekövetkeztek. 
BH1992. 582.   A bíróság a kártérítés módjának megállapításánál nincs kötve a felek kérelméhez, a kereseti 
kérelmet és ellenkérelmet azonban tisztázni kell, és a mérlegelés körében irányadónak vett körülményeket az ítélet 
indokolásában meg kell említeni [Ptk. 355. §, Pp. 206. § (3) bek., 221. § (1) bek., 246. § (3) bek., PK 44. sz.]. 
BH1992. 579.   Szabadalmi bejelentés alatt álló találmányok hasznosítására kötött szerződés teljesítésével és a 
szerződés megszűnésével kapcsolatos jogvita elbírálásánál irányadó szempontok [Ptk. 87. § (2) bek., 277. § (1) bek., 
310. §, 319. §, 321. § (1) bek., 359. § (1) bek.]. 
BH1992. 541.   Ha a vagyoni előnyt az azt elért fél nem tudja visszaszolgáltatni, de a birtokába került 
vagyontárgyakra korábban vételi ajánlatot tett, őt terheli annak bizonyítása, hogy a vételi ajánlatában foglaltak 
ellenére az ennek megfelelő érték ténylegesen nem került az ő birtokába [Ptk. 361. § (1)-(2) bek. Pp. 164. § (1) bek., 
206. § (1) bek.]. 
BH1992. 540.   A mezőgazdasági termékértékesítési szerződés hibás teljesítésének megállapítása és ennek alapján 
a hibás teljesítési kötbér fizetésére kötelezés a felek által közösen vett minta megvizsgálása folytán készült szakértői 
vélemény következtében megalapozott, tekintet nélkül arra, hogy utóbb a termeket harmadik személy részére 
milyen módon lehetett értékesíteni [Ptk. 305. § (1) bek., 14/1978. (III. 1.) MT r. 18. § (1) bek.]. 
BH1992. 529.   Nem vagyoni kártérítés mindkét szülőjét elvesztő kiskorú javára [Ptk. 354. §]. 
BH1992. 526.   Az eladó a kártérítés szabályai szerint felel, ha az adásvételi szerződésben a vevőnek saját 
szomszédos ingatlanáról határidő nélkül, mennyiségileg korlátlan vízvételt, valamint erre telki szolgalmi jogot 
biztosít, és a teljesítést meghiúsítja [Ptk. 158. § (1) bek., 168. § (1) bek., 277. § (2) bek., 318. § (1) bek., 340. § (1) bek., 
359. §]. 
BH1992. 507.   Nem minősül szövetkezeti tagsági vitának a felek között gépjármű tulajdonjogának megállapítása 
tekintetében keletkezett jogvita. E jogvita eldöntésére a helyi bíróság rendelkezik hatáskörrel [Pp. 22. § (1) bek.]. 
BH1992. 505.   Ha a munkáltató a dolgozó MIL-lapjára olyan valótlan és a személyiségét alapvetően sértő 
megjegyzést vezet, amely lehetetlenné teszi bármely más munkakörben való elhelyezkedését, kártérítéssel tartozik 
[1967. évi II. törvény 62. §]. 
BH1992. 469.   Köztársasági Megbízott Területi Hivatala által ingatlant érintő elidegenítési, terhelési, telekalakítási 
és építési tilalom tárgyában hozott határozat felülvizsgálatára a megyei bíróság székhelyén levő helyi bíróságnak van 
hatásköre [Pp. 23. §, 28. §, 129. § (1) bek., 326. §]. 
BH1992. 461.   Nem vagyoni kártérítés megállapítása fiatalkorút ért súlyos baleseti károsodás esetén [Ptk. 354. §]. 
BH1992. 460.   Rendőri intézkedés kártérítési felelősséget alapozhat meg, ha az nem felel meg a személy- és 
vagyonbiztonság követelményeinek [Ptk. 349. §]. 
BH1992. 419.   A volt munkásőrség vagyonával kapcsolatban indított perben alkalmazandó hatásköri és 
illetékességi szabály [Pp. 366. § (3) bek., 367. § (1) bek. b) pont, 144/1989. (XII. 27.) MT r. 1. § (2) bek.]. 
BH1992. 416.   A korlátolt felelősségű társaságot a perben képviselő ügyvezető részére a jogi képviselőt megillető 
munkadíj abban az esetben sem jár, ha az ügyvezető a jogtanácsosokra előírt képesítéssel rendelkezik [Pp. 75. § (4) 
bek.]. 
BH1992. 408.   Az áramszolgáltató kártérítési felelőssége a villamosenergia-szolgáltatás üzemzavar folytán 
bekövetkezett szünetelésével okozott kárért is megállapítható, ha a fogyasztóval való együttműködési 
kötelezettségének nem tett eleget [Ptk. 277. §, 318. § (1) bek., 387. §, Villamosenergia Közszolgáltatási Szabályzat 12. 
§ (1)-(2) bek., 21. § (1) bek.]. 
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BH1992. 406.   Ha a nem lakás céljára szolgáló helyiség jogszerű használója a helyiség használati jogát másnak 
engedi át, de az a helyiségre utóbb nem tart igényt, a jogszerű használó kártérítést követelhet [Ptk. 277. § (1) bek., 
312. § (2) bek., 313. §]. 
BH1992. 402.   Az eladó és a vevő közötti perekre kikötött alávetéses illetékesség nem terjed ki a vevő és a jótállási 
javítást végző szerviz közötti jogvitára [Pp. 41. § (1) bek.]. 
BH1992. 395.   Nem vagyoni kártérítés megállapítása viszonylag kis mértékű személyi károsodás esetén [Ptk. 354. 
§]. 
BH1992. 385.   Szerződéses kapcsolaton alapuló jogviszony esetében biztatási kár címén való 
igényérvényesítésnek általában nincs helye [Ptk. 6. §, 205. §]. 
BH1992. 381.   Törvénysértő a lopott tárgyaknak a sértett helyett az elkövetők részére történő kiadása még akkor 
is, ha a sértett azok helyett pénzbeli kártalanítást kér [Be. 102. § (2) bek.]. 
BH1992. 345.   Az előfeltételek fennállása esetén a végrehajtási eljárásban is helye van hiánypótlás elrendelésének. 
Ha a végrehajtást kérő fél a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, a végrehajtási lap kibocsátása iránti kérelmet el 
kell utasítani. Ha a bíróság - bár ennek szükségessége felmerült - hiánypótlás elrendelése nélkül ún. mulasztásos 
határozattal tagadja meg a végrehajtási lap kiállítását, ez lényeges eljárási szabálysértésnek minősül [1979. évi 18. 
tvr. 14. §, 114. §, Pp. 95. § (1) bek., 130. § (1) bek. j) pont, 14/1979. (IX. 17.) IM r. 1. § (2) bek., PK 223. sz.]. 
BH1992. 344.   I. Gazdasági perben az ítélet jogerőre emelkedésétől számított egy év elteltével perújításnak akkor 
sincs helye, ha a fél a perújítás okáról csak később szerzett tudomást, vagy csak később jutott abba a helyzetbe, hogy 
perújítással élhessen. Az egy éves határidő elmulasztása miatt igazolással élni nem lehet [Pp. 261. § (1) bek., (3) bek., 
365. § (3) bek., 390. §]. 
BH1992. 338.   A vasúti fuvarozó felelősségének megállapítása annak folytán, hogy a mérlegkönyv adataival 
ellentétes kárjegyzőkönyvet vett fel [114058/1966. I/8. E. (Kk. 25.) sz. hirdetménnyel közzétett Megállapodás a 
Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról (SZMGSZ) 16. cikk.]. 
BH1992. 337.   A kártérítés összegének a per összes körülményének mérlegelésével való meghatározása annak 
folytán, hogy a vasúti fuvarozó által felvett jegyzőkönyvből a küldemény megsérülésének okai nem állapíthatók meg 
[3/1960. (V. 13.) KPM r. mell. (VÁSZ) 55. cikk, 114 058/1966. I/8. E (Kk. 25.) hirdetménnyel közzétett Megállapodás 
a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról (SZMGSZ) 25. cikk, Pp. 206. § (3) bek.]. 
BH1992. 336.   A feladó a fuvarozással kapcsolatban felmerült kocsiálláspénz visszafizetésére irányuló követelését 
a fuvarozóval szemben akkor is érvényesítheti, ha a küldeményben keletkezett károk megtérítésére vonatkozó 
követelés jogvesztés miatt nem érvényesíthető [Ptk. 504. § (1) bek., 3/1960. (V. 13.) KPM r. mell. (VÁSZ) 63. cikk 1. 
§]. 
BH1992. 318.   I. Nem vagyoni kártérítési igény a szülőjét elvesztő kiskorú gyermek javára [Ptk. 354. §]. 
BH1992. 317.   Kórház kártérítési felelőssége műtéti beavatkozás következményeként bekövetkezett 
egészségkárosodás miatt [Ptk. 339. § (1) bek., 318. §, 1972. évi II. tv. 43. § (2) bek.]. 
BH1992. 266.   Hibás teljesítés miatt indított gazdasági perben a pertárgy értéke, amelyhez a bírósági eljárás 
illetéke igazodik, a hibás szolgáltatásnak vagy a szolgáltatás hibás részének az értéke. Ha a lakóházba való bejutás 
csak balesetveszély mellett lehetséges, az egész lakóház hibás, annak ellenére, hogy a hiba kijavításához a lakók 
kiköltöztetése nem feltétlenül szükséges [Pp. 24. § (1) bek., 1986. évi I. tv. 27. § (1) bek., 1990. évi XCIII. tv. 38. § (1) 
bek., GK 48. sz.]. 
BH1992. 261.   Ha az ingatlan eladója szerződésben magára vállalja a tulajdonjog-változás bejegyeztetésének 
elvégzését, az ennek késedelmével összefüggő, a vevőnél keletkezett károkért kártérítési felelőséggel tartozik [Ptk. 
299. § (1) bek., 318. § (1) bek., 339. § (1) bek.]. 
BH1992. 249.   Számítógépi programalkotás (szoftver) szolgáltatására irányuló szerződés hibás teljesítésével 
kapcsolatos jogvita elbírálása a megyei (fővárosi) bíróság hatáskörébe tartozik [Sztj. 1. § (1) bek., 3. §, Ptk. 305. § (1) 
bek., 306. § (3) bek., 310. §, 340. § (1) bek., 685. § c) pont, Pp. 365. § (1) bek. b) pont, 366. § (1) bek., Szjt. V. 1. § (1) 
bek.]. 
BH1992. 244.   A kötelező gépjármű-biztosítás körében a biztosítót terhelik a károsulttal szemben azok az 
igényérvényesítési költségek, amelyek abból fakadnak, hogy a károkozó biztosított bejelentési kötelezettségének 
nem tett eleget [Ptk. 559. § 42/1970. (X. 27.) Korm. r. 10. § (1) bek., 38/1970. (XII. 2.) PM r. (1) bek., 58/1991. (IV. 
13.) Korm. r. mell. 11. §-a]. 
BH1992. 243.   A munkanélküli-segélyre való jogosultság elbírálása során kifejtett tevékenységgel, illetőleg ennek 
elmulasztásával okozott kárért való felelősség kérdései [Ptk. 349. § (1) bek., 1957. évi IV. tv. 2. § (6) bek., 114/1988. 
(XII. 31.) MT r. 1. § (4) bek., 2. § (1) bek., 4. § (2) bek., PK 42. sz.]. 
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BH1992. 242.   A gépkocsi vezetésének más személy részére történő átengedése nem jelenti egyben az 
üzembentartói minőség átszállását is. Kármegosztás alkalmazása a gépkocsi vezetője és a baleset bekövetkezésében 
közrejátszó utas között [Ptk. 345. § (1) bek., 339. § (1) bek., 340. § (1) bek., PK 36. és 40. sz.]. 
BH1992. 239.   A Ptk.-ban nem nevesített szerződés elhatárolása a kezességtől. Szerződési nyilatkozat 
értelmezésének kérdései [Ptk. 200. § (1) bek., 207. § (1) bek., 272. §]. 
BH1992. 235.   A szomszédos ingatlanon - különösen a közös határvonal közelében - történő építkezés esetén az 
építési engedélynek megfelelő kivitelezés önmagában nem zárja ki a kártérítési felelősséget, de az építési engedélytől 
való eltérés sem elégséges önmagában a kártérítési felelősség megállapításához [Ptk. 100. §]. 
BH1992. 209.   I. A munkáltató kárfelelőssége teljes és objektív anyagi felelősség minden olyan esetben, amikor a 
munkakönyv visszatartásával vagy annak helytelen kiállításával akadályozza a dolgozó elhelyezkedését. Az e körben 
előterjesztett igény nem munkabér, hanem kártérítés megfizetésére irányuló követelés, ezért az ítélet ellen nem 
zárható ki a fellebbezés lehetősége. 
BH1992. 204.   Kártérítési felelősség a bírósági végrehajtó késedelmes intézkedése miatt [Ptk. 349. §]. 
BH1992. 193.   Az SZMGSZ elévülésre vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása fuvarozási szerződésen alapuló 
kártérítési követelés esetén [SZMGSZ [114 058. (1966. I.) 8. E. (KK. 25.) sz.] 28. cikk 8. §, 30. cikk 1. §]. 
BH1992. 190.   A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv nevében váltókötelezettséget vállalhat. A 
költségvetési fedezet hiánya önmagában az ilyen váltókötelezettség-vállalást nem teszi érvénytelenné [Ptk. 28. § (2) 
bek., 36. § (2) bek., 37. § (1) és (2) bek., 1/1965. (I. 24.) IM r. 8. §, 17. §, 32. § (3) bek., 19/1980. (IX. 27.) PM r.]. 
BH1992. 171.   Felüljáró építésével okozott károsító hatások (zaj és légszennyeződés, a kilátás csökkenése, a 
bezártság érzetét keltő hatás) miatti kártérítési felelősség egyes kérdései [Ptk. 339. § (1) bek., 348. § (1) bek.]. 
BH1992. 163.   Lopás esetén a polgári jogi igényt nemcsak az eltulajdonított dolog tulajdonosa, hanem a dolog 
időleges őrzője és használója is előterjesztheti [Be. 53. § (1) bek., 55. § (1) és (2) bek.]. 
BH1992. 103.   Bírósági jogkörben okozott kár megtérítése iránt alaptalan igény érvényesítése azon az alapon, 
hogy a büntetőbíróság a bizonyítékokat tévesen értékelte [Ptk. 349. §]. 
BH1992. 97.   Szerzői mű felhasználásához való hozzájárulás ténye önmagában nem teszi jogszerűvé a 
felhasználást, ha a hozzájárulást a szerző akár a mű címe, akár a szerkesztés, a szerzőtársi minőség, a társszerzőség 
vagy egyéb - a szerző személyéhez fűződő jogát érintő - kérdésben feltételekhez köti és a felhasználó ezeket a 
feltételeket nem tárja be [1969. évi III. tv. (Szjt.) 10. §, 13. § (1) bek., 16-21. §, 53. §]. 
BH1992. 58.   I. Nem vagyoni kár megtérítésére kötelezés a bűnügyi nyilvántartás vezetésében elkövetett 
mulasztás miatt [Ptk. 349. és 354. §.]. 
BH1992. 48.   Ha a felek szerződésében választottbírósági eljárásra vonatkozó alávetési nyilatkozat szerepel, a 
szerződésből eredő jogvitában a bírói út igénybevételének lehetősége kizárt [Pp. 360. § (1) bek. c) pont, (3) bek.]. 
BH1992. 44.   Ha a mezőgazdasági termény, termék szállítására vonatkozó, egy évre szóló megállapodásban az ár 
nem tekinthető meghatározottnak, mezőgazdasági termékértékesítési szerződés létrejötte nem állapítható meg. A 
megállapodás gazdálkodó szervezetek egymás közötti beszerzéseire vonatkozó előszerződésnek minősülhet [Ptk. 
422. § (2) bek., 208. §, 377. §]. 
BH1992. 23.   A szerződésszegésen alapuló igényérvényesítés kérdései a mezőgazdasági termékértékesítési 
szerződés teljesítésével kapcsolatos jogvitában [Ptk. 296. §, 318. § (1) bek., 340. § (1) bek., 355. § (4) bek., 417-420. 
§.]. 
BH1991. 491.   Nem kizárt, hogy a bíróság a kártérítés összegét s az esedékesség utáni időre járó kamatot 
devizaértékben állapítsa meg [Ptk. 355. § (1) bek. és 360. § (1)-(2) bek.]. 
BH1991. 472.   A szerződésszegésért való felelősség szabályainak alkalmazása a mezőgazdasági termékértékesítési 
szerződéssel kapcsolatos kártérítési igény elbírálása során [14/1978. (III. 1.) MT r. 17. §, Ptk. 318. § (1) bek., 339. § 
(1) bek.]. 
BH1991. 454.   Ha a posta pénzkezeléssel megbízott dolgozójának zsákos pénzküldeménye sértetlenül érkezett a 
bankhoz, és abban - annak felbontása során hiányt állapítottak meg, a hiányért a vétkesség nélküli felelősség 
szabályai szerint felel [1967. évi II. törvény 58. § (1) bek., 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 80. § (1) bek.]. 
BH1991. 453.   Ha a dolgozót a korábbi munkáltatótól kikérő levél egyértelműen meghatározott összegű prémium 
kifizetését helyezi kilátásba, és prémiumfeladat kitűzésének hiányában ezt az ígéretét nem teljesíti, a dolgozó 
jogosult a Munka Törvénykönyvének a munkáltató anyagi felelősségére vonatkozó anyagi jogi szabályokra 
figyelemmel kártérítési igényt érvényesíteni [1967. évi II. törvény 62. §]. 
BH1991. 433.   A mezőgazdasági termékértékesítésre és az un. részes munkavállalásra kötött szerződéses 
jogviszony elhatárolása és a szolgáltatások elszámolása [Ptk. 99. §, 417. § (1) bek., 419. § (2) bek.]. 
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BH1991. 428.   I. A Munka Törvénykönyvén alapuló kártérítés esetén a 20%-os kamat kezdő időpontja: 1990. 
január 1. napja [Mt. V. 64. § (3)bek., 142/1989. (XII. 22.) MT r. 6. §]. 
BH1991. 417.   A társasházközösség közös képviselőjének - a feladatkörébe tartozó munkák elvégzésén túl és a 
tulajdonostársak érdekeinek képviselete mellett - a felügyelő bizottság és a számvizsgáló bizottság rendelkezésére is 
kell állnia, és velük együtt kell működnie. Ennek elmulasztása a nem megfelelő munkavégzés keretei közé esik, és a 
határozott idejű munkaviszonya felmondásának alapjául szolgálhat [1967. évi II. törvény 28. §, 1977. évi 11. tvr. 13., 
17. §]. 
BH1991. 385.   Az adhéziós eljárás során megítélt kártérítés végrehajthatóságának elévülését megszakítja a 
végrehajtást kérőnek a végrehajtás folytatására, illetőleg annak sürgetésére vonatkozó kérelme is [Be. 56. §, 1979. 
évi 18. tvr. 48. § (4) bek.]. 
BH1991. 381.   Vagyonelkobzás mellékbüntetés kötelező alkalmazása a betöréses lopások miatt 3 évet meghaladó 
szabadságvesztésre ítélt és megfelelő vagyonnal rendelkező elkövetővel szemben [Btk. 62. § a) pont]. 
BH1991. 377.   A közgyűlésnek a termelőszövetkezet elnökét a tisztségéből felmentő határozata törvényességét a 
cégbíróság bírálja el. A cégbíróság eljárását az érdekelt is kezdeményezheti. A tagsági viszonyból eredő pert a 
munkaügyi bíróság a cégbíróság eljárásának jogerős befejeztéig felfüggesztheti [1967. évi III. tv. 123. §, 1989. évi XX. 
tv. 11. §, Pp. 152. § (2) bek., 1989. évi 23. tvr. 19. § (3) bek.]. 
BH1991. 358.   A vasút mentesül az áru megsérülése miatti felelőssége alól, ha a feladó nem tartotta meg a vasúti 
rakodás előírásait. Ebből a szempontból nincs jelentősége annak, hogy az előírások kötelező vagy ajánlott jellegűek 
[1986. évi 2. tvr-tel kihirdetett Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezmény (CIM) 36. cikk 1. §, 3. § és 37. cikk 2. §]. 
BH1991. 350.   A házastárs által kötött visszterhes ügyletért harmadik személlyel szemben fennálló felelősség alól 
a másik házastárs akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy nem járult hozzá az ügylethez, és erről az ügyletkötő harmadik 
személy tudott vagy a körülményekből tudnia kellett [Csjt. 30. § (2) bek.]. 
BH1991. 325.   A fuvarozás meghiúsulása esetén a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezménynek a fuvarozási 
határidő túllépésének esetére vonatkozó rendelkezései szerint kell a kártérítést megállapítani. A kártérítés 
összegének meghatározásánál irányadó szempontok [az 1986. évi 2. tvr.-tel kihirdetett Nemzetközi Vasúti 
Fuvarozási Egyezmény (CIM) 40., 42., 43., 44. cikke]. 
BH1991. 324.   Ha a megbízott a szavatossági igényt késedelmesen érvényesítette, a megbízó ebből származó 
kártérítési követelése a megbízottal szemben az igényérvényesítés lehetőségének megszűnésével esedékessé válik. A 
megbízó a megbízott elévülési kifogásával szemben nem hivatkozhat megalapozottan arra, hogy ő (a megbízó) az 
általa elvégeztetett javítási munkák díját milyen időpontban fizette ki [Ptk. 324. § (1) bek., 325. § (1) bek., 326. § (1) 
bek., 360. § (1) bek.]. 
BH1991. 320.   A névviseléshez fűződő jogot megsértése szempontjából - akár a személyiségi-, akár a cégjogi 
szabályok alkalmazása során - közömbös a felróhatóság kérdése. Ezt csak a névviseléssel kapcsolatos jogsértésből 
eredő kártérítési igény elbírálásánál kell a bíróságnak vizsgálnia [Ptk. 77. § (1) és (3) bek., 84. § (1) bek. e) pont, 
1989. évi 23. tvr. 4. § (2) bek.]. 
BH1991. 315.   A kárenyhítési kötelezettség kérdései vemhes üsző elhullása esetén [Ptk. 339. § (1) bek., 340. § (1) 
bek., 355. § (1) bek.]. 
BH1991. 314.   I. A koncert rendezőjének és a fellépő zenekarnak egyetemleges felelőssége az utóbbi által használt 
pirotechnikai eszköz alkalmazása során bekövetkezett baleseti kárért [Ptk. 318. § (1) bek., 339. §, 344. § (1) bek., 
345. § (1) bek., 348. § (1) bek.]. 
BH1991. 294   A törvénysértő elitélés semmissé nyilvánítása folytán járó esetleges kárpótlás eleve nem zárja ki a 
kártérítés iránti igény érdemi elbírálását [1990. XXVI. tv. 6. § (2) bek., Ptk. 349. §]. 
BH1991. 293.   Nincs helye a kártérítési igény érdemi vizsgálat nélküli elutasítására azon az alapon, hogy a károsult 
a büntetőeljárásról szóló törvény alapján jogosult kártalanításra [Ptk. 349. §]. 
BH1991. 286.   A szerződésszegés, amely az ellenérdekű fél üzleti hírnevét hátrányosan érinti, alapot ad nem 
vagyoni kártérítés követelésére [Ptk. 318. § (1) bek., 354. §, 16. IE 8. pont]. 
BH1991. 282.   A szerződés megkötésére irányuló szándék elhatárolása a szerződéstervezet hallgatólagos 
elfogadásától és a szerződés ráutaló magatartás utján való létrejöttétől [Ptk. 216. §]. 
BH1991. 279.   Ha a hiányosan beadott keresetlevél alapján a bíróság tárgyalást tűzött ki, a per megszüntetésére 
már nincs lehetőség, hanem a keresetlevél hiányosságát is értékelve érdemi határozatot kell hozni [Pp. 130. § (1) 
bek. j) pont]. 
BH1991. 276.   Nem vagyoni kártérítés megállapítása fiatalkorban elszenvedett, végleges bénulással járó baleseti 
sérülésért [Ptk. 354. §]. 
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BH1991. 259.   A munkáltató a dolgozóval szemben külföldi pénznemben fennálló tartozását a kikötött valutában 
köteles megfizetni. A munkaügyi vitában eljáró szervnek is ennek megfelelően kell rendelkeznie a marasztaló 
határozatban [1974. évi 1. tvr. 19/1984. (XI. 16.) ÁBMH rek. 7. § (2) bek., MK 143. sz.]. 
BH1991. 242.   A fuvarozó felelőssége a kárért akkor is fennáll, ha a vasúti kocsi az áru fuvarozására nem volt 
alkalmas, de ezt a feladó az áru feladásakor nem ismerhette fel [3/1960. (V. 13.) KPM r.-tel közzétett Vasúti 
Árufuvarozási Szabályzat 21. cikk 4. § és 53. cikk 2. §]. 
BH1991. 233.   I. A termék rendeltetésszerű használatára való alkalmatlansága miatt bekövetkezett kárért a 
termék gyártóját kártérítési felelősség terheli [Ptk. 339. § (1) bek.]. 
BH1991. 216.   A munkaügyi bíróság nem helyezheti hatályon kívül a munkaügyi döntőbizottság határozatát abból 
az okból, hogy a munkaügyi döntőbizottság az illetékességének körét túllépve járt el az ügyben [1952. évi III. törvény 
357. §, 1967. évi II. törvény 63. § (1)-(2) bek., 17/1979. (XII. 1.) MÜM r. 7. § (4) bek., 11. § (3) bek.]. 
BH1991. 209.   I. A lakásügyi hatóság a jogellenes és felróható intézkedéssel okozott kárért felelős; az ügyfélnek 
azonban - az általában elvárható módon és mértékig - együtt kell működnie a hatósággal, a mulasztásával összefüggő 
kárt maga viseli [Ptk. 349. §, 340. § (1) bek.]. 
BH1991. 202.   A fuvarozás során elveszett dolog ellenében kapott kártérítés után a fuvaroztató nem köteles 
általános forgalmi adót fizetni, ezért azt kárként a fuvarozóra sem háríthatja át [Ptk. 503. § (1) bek., 1987. évi V. tv. 1. 
§., 2. § (1) bek. b) pont, (2) bek.]. 
BH1991. 201.   Ha a berendezés a környezetet károsító, a megengedett határértéket túllépő zajt bocsát ki, és emiatt 
a berendezés üzemeltetőjét védőfal építésére kötelezik, ennek költségét az üzemeltető előzetes figyelmeztetése 
esetén sem lehet a berendezés környeztében felépült lakóépület megrendelőjére, vállalkozójára, illetőleg tervezőjére 
kártérítés címén áthárítani [Ptk. 339. §]. 
BH1991. 176.   Ha a félnek képviselője van, a bíróság határozatát a képviselőnek kell kézbesíteni. Magának a félnek, 
illetve a fél valamely jogi személyiséggel nem rendelkező telephelyének történő kézbesítés időpontja a fellebbezési 
határidő elmulasztása megállapításának alapjául nem szolgálhat [Pp. 97. §]. 
BH1991. 173.   A munkáltató a dolgozóval szembeni tartozása után az 1990. január 1-jét megelőző időre évi 8% 
kamatot köteles fizetni [48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 64. § (3) bek., 142/1989. (XII. 22.) MT r. 6. §, Ptk. 301. § (1) 
bek., 1989. évi X. tv.]. 
BH1991. 161.   A hatásköri szabályok alkalmazása szempontjából a természetes személy szerződéses üzemeltető 
által indított per nem tekinthető az üzemeltetésbe adó gazdálkodó szervezet által indított pernek, ezért arra nem a 
Pp. XXV. fejezetének speciális rendelkezései az irányadók [Pp. 22. §, 23. § (1)-(2) bek., 45. §, 365. § (1) bek., 366. § 
(1)-(2) bek.]. 
BH1991. 158.   Előszerződésben a felek megállapodhatnak abban, hogy a végleges szerződés megkötésének 
elmaradását felróható módon előidéző fél a másik félnek átalány-térítést köteles fizetni [Ptk. 205. § (2) bek., 207. § 
(1) bek., 208. § (1)-(6) bek., 448. § (1)-(3) bek., 451. §]. 
BH1991. 155.   A szerzői jog megsértésével kapcsolatos perben a bíróság ideiglenes intézkedéseként is csak a 
szerzői jogról szóló törvényben szabályozott jogkövetkezményeket alkalmazhatja [Pp. 156. § (4) bek., Szjt. 52-53. §-
ai]. 
BH1991. 146.   I. Dokumentumjáték hanganyagának törlése a mű jogosulatlan megváltoztatását jelenti [1969. évi 
III. tv. (Szjt.) 10. §]. 
BH1991. 116.   Ha a meghiúsulás az építési szerződésben meghatározott munkálatok egy részének elvégzése után 
következik be, a meghiúsulási kötbér alapját az el nem végzett munkák ellenértékében kell meghatározni [7/1978. 
(II. 1.) MT r. 59. § (1) bek. c) pont]. 
BH1991. 101.   A szerződésszegésért való felelősség általános szabályainak alkalmazása a szabadalmi 
licenciaszerződés alapján létrejött jogviszonyokban [1969. évi II. tv. (Szt) 11. § (1) bek., 17. § (1) bek., 1974. évi III. tv. 
6. §, Ptk 299. § (1) bek., 318. § (1) bek., 339. § (1) bek., 344. § (1) bek., 507. §.]. 
BH1991. 90.   Ha a dolgozót az üzemi balesete bekövetkeztében vétkesség terheli, de megállapítható a munkáltató 
terhére is vétkesség, az utóbbi körülmény lényegesen csökkenti a dolgozó magatartásának súlyát, és kihat a 
kárviselés arányára [1967. évi II. törvény 62. § (2) bek., MK 31. sz.]. 
BH1991. 89.   Kőműves ipart folytató magánmunkáltató dolgozója üzemi balesete esetén fennálló felelősségének 
elbírálásánál irányadó szempontok [48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 98. § (2) bek., 47/1979. (XI. 30.) MT r. 1. §, 
22/1982. (XI. 26.) IpM r. 4. § (1) bek.]. 
BH1991. 80.   A bíróság az ítélet kiegészítésével nem változtathat az eredeti ítélet érdemén [Pp. 225. § (1) bek.]. 



 

 
 
Dr. Horváth Ügyvédi Iroda - Dr. Horváth Gábor ügyvéd  
7621 Pécs, Munkácsy Mihály utca 25. 
Telefon/fax: 06 72 212 245, mobil: 06 20 936 6434 és 06 30 997 4455 
E-mail: horvathgabor.dr@t-online.hu, honlap: http://karteritesugyved.eu  

BH1991. 74.   Ha valamely állami támogatás megadása nem kötelező jellegű államigazgatási aktussal történik, a 
támogatás várható összegét kártérítési igény alapjaként nem lehet figyelembe venni [Ptk. 355. §, 24/1979. (XI. 1.) 
PM-KKM együttes rendelet 2. § (1) bek.]. 
BH1991. 48.   Ha a dolgozó az üzemi baleset folytán olyan sérülést szenvedett, amelynek következményei 
elhárításához gépkocsi szükséges, a gépkocsi vételára címén támasztott kártérítési igény elbírálása szempontjából 
nem jelent ítélt dolgot, ha a dolgozó részére korábbi perben nem vagyoni kárpótlást ítéltek meg, és ennek 
megállapításánál figyelemmel voltak arra, hogy a kárpótlás összegéből a dolgozó - életlehetőségeinek jobbítása 
érdekében - gépkocsit vásárolhat magának [1967. évi II. törvény 62. §, 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 83. § (5) bek., 
26/1980. (XII. 20.) MüM r. 6. §, Pp. 229. §]. 
BH1991. 45.   Ha a munkáltató a munkaszerződésben az alapbéren felüli bér megfizetését is vállalta, erre a 
dolgozónak alanyi joga keletkezett, kivéve ha munkaviszonyra vonatkozó szabály a kifizetést kizárja [25/1983. (XII. 
29.) MÉM r. 6. sz. mell.]. 
BH1991. 35.   Célszerűségi okok a per felfüggesztésére nem, a perben eldöntendő vitás kérdések elkülönített 
tárgyalására vagy perek egyesítésére azonban vezethetnek [Pp. 149. § (1) bek., 152. § (2) bek., PK 254. sz. 
állásfoglalás]. 
BH1991. 33.   I. Ha a perbeli - részben külföldi illetőségű - felek a szerződésükben különleges joghatósági kikötést 
nem tettek, a szerződésszegés folytán indult per elbírálása a magyar bíróság joghatósága alá tartozik [1979. évi 13. 
tvr. 54. §]. 
BH1991. 28.   Az előszerződés ráutaló magatartással is módosítható. Az előszerződésnek ráutaló magatartással 
történt módosítására okot adó körülmények utóbb, a szerződés megkötése megtagadásának alapjául nem 
szolgálhatnak [Ptk. 208. § (5) bek., 216. § (1) bek., 240. § (1) bek.]. 
BH1991. 27.   A végrehajtási eljárásban hozott határozat ellenére a kötelezett által nem teljesített szavatossági 
igény (meghatározott cselekmény) egyenértékének a követelése tárgyában is a végrehajtás keretében és nem külön 
perben kell határozni [1979. évi 18. tvr. 95. § a) pont ]. 
BH1991. 19.   A gazdasági forgalomban való részvételt hátrányosan befolyásolhatja és nem vagyoni kártérítés 
alapjául szolgálhat a vállalkozó sorozatos késedelme vagy egyéb szerződésszegő magatartása [Ptk 389. §, 354. §]. 
BH1990. 491.   A felelős beosztású dolgozó nem tehető felelőssé a kártérítés érvényesítésének elmulasztása miatt, 
ha a kár a munkaviszonyának megszűnése után keletkezett [1967. évi II. törvény 57. § (1) bek., 48/1979. (XII. 1.) MT 
rendelet 79. § (1) bek. a) pont]. 
BH1990. 488.   I. Nem lehet felmondással megszüntetni a táppénzes állományban levő dolgozó munkaviszonyát 
[1967. évi II. törvény 29. §, 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 22. § (1) bek. b) pont, 29. § (3) bek.]. 
BH1990. 423.   I. Üzlethelyiség albérletére vonatkozó szerződés teljesítésének megtagadása esetén a bérlő részéről 
támasztható kártérítési igény [Ptk. 312. § (2) bek., 313. §] 
BH1990. 405.   A termelőszövetkezetnek a tagjával kötött mezőgazdasági termékértékesítési szerződés 
megszegéséből eredő jogvita eldöntése az általános hatáskörű bíróság hatáskörébe tartozik [Ptk. 417. §, 14/1978. 
(III. 1.) MT r.]. 
BH1990. 388.   I. Ha a vasút - a jogszabály szerinti - kár- (kereskedelmi) jegyzőkönyv felvételét elmulasztja, utóbb - 
saját kártérítési felelősségét kimentő körülményeként - ilyen jegyzőkönyv hiányára nem hivatkozhat. A bíróság 
indokolt esetben a vasút kártérítési felelősségét megalapozó bizonyítékként az általa kiállított mérlegkönyv adatait 
is elfogadhatja [Ptk. 4. § (4) bek., 114 058/1966. (I. 8.) E. Kk. 25. sz. hirdetménnyel közzétett Megállapodás a 
Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról (SzMGSz) 16. cikk 3. §, 22. cikk 1. §]. 
BH1990. 387.   Ha a hibás teljesítés következményeként a bíróság a szállítót - a maradványérték kiszolgáltatására 
kötelezés mellett - a megrendelő javára teljes kártérítésben marasztalja, a termék után számítható általános forgalmi 
adót a kárösszeg számításánál figyelmen kívül kell hagyni [Ptk. 310. §, 355. § (4) bek., 1989. évi XL. tv. 6. § (1) bek., 8. 
§ (2) bek. e) pont, 74. § a) pont]. 
BH1990. 349.   A fél az általa meghallgatni kért tanúk adatait köteles a beadványában pontosan megjelölni. Ennek 
hiányában nem sért jogszabályt a bíróság, ha a felajánlott bizonyítás teljesítését mellőzi [Pp. 167. § (1) bek.]. 
BH1990. 347.   Az okmányhiányos igényérvényesítés feltételei, ha a fuvarozott áru részleges vagy teljes 
megsemmisülése, elveszése, sérülése a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezmény hatálya alá tartozó fuvarozás 
során történik [1986. évi 2. tvr-tel kihirdetett Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) 9. cikk 2. §, 
Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezmény (CIM) 10. cikk 2. §, 28. cikk 1. §, 47. cikk 3. §, 52. cikk 1. §, 53. cikk 4. §]. 
BH1990. 329.   A tisztázatlan körülmények között a terhelt birtokába jutott dolog a büntetőeljárásban nem 
kerülhet az állam tulajdonába [Be. 102. § (3) bek.]. 
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BH1990. 328.   A büntetőeljárásban csak olyan polgári jogi igény érvényesíthető, amely a bűncselekmény vagy a 
bíróság által elbírált szabálysértés folytán keletkezett; kötbér nem érvényesíthető [Be. 55. § (2) bek.]. 
BH1990. 314.   A városrendezési terv megállapítása és a közúti forgalom szervezése közhatalom gyakorlása 
körében kifejtett szervező intézkedő tevékenység, s az ennek során bekövetkezett kár államigazgatási jogkörben 
okozott kárnak minősül [Ptk. 349. §]. 
BH1990. 310.   Törékeny áru közúti fuvarozása során keletkezett töréskároknak a fuvarozó terhére való értékelési 
feltételei [az 1971. évi 3. tvr-tel közzétett Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződés (CMR) 8. cikk, 10. cikk, 30. 
cikk]. 
BH1990. 306.   Ha az import-bizományos a bizományi szerződésben vállalja az áru belföldi vámkezeltetését, ennek 
elmulasztása esetén nem az ügyviteli mulasztása miatti speciális, hanem a szerződésszegés általános szabályai 
szerint felel a mulasztásával összefüggésben a megbízóját ért károkért [Ptk. 318. § (1) bek., 32/1967. (IX. 23.) Korm. 
r. 21. § (1) bek., 31. § (2) bek., 48/1987. (X. 14.) PM r. 9. §]. 
BH1990. 298.   Nem vagyoni kártérítés megítélése személyiségi jogok sírfelirattal történő nyilvános megsértése 
miatt [Ptk. 354. §, 84. § (1) bek.]. 
BH1990. 268.   A biztosító - amennyiben biztosítási szerződés alapján a károkozó helyett a kárt megtéríti - 
engedményesként léphet fel a károkozóval szemben. Igényének elévülése ezért nem a saját kifizetésével, hanem a 
káresemény bekövetkeztével kezdődik. Az igényérvényesítés akadálya miatt azonban a kifizetésig az elévülés 
nyugvása állapítható meg [Ptk. 324. § (1) bek., 326. §, 329. §, 331. §, 360. § (1) bek., 558. § (1) bek.]. 
BH1990. 267.   A hibás teljesítés címén gyakorolt elállás alapján a már kifizetett vállalkozói díj visszatérítése iránt 
támasztott követelés szavatossági igény és abba nem tudható be a felperes meghiúsulási kötbérkövetelése [Ptk. 306. 
§ (3) bek., 319. § (3) bek.]. 
BH1990. 261.   A sajtóközlemény utján megvalósult jogsértésből eredő kártérítési igény érvényesítésére az 
általános hatásköri szabályok az irányadóak. Az ilyen igény érvényesítésének az előzetes igénybejelentés nem 
feltétele [Pp. 22. § (1) bek., 23. § (1) bek. a) és c) pontja, 342-343. §]. 
BH1990. 250.   A büntetőeljárás során érvényesített polgári jogi igény esetén is helye lehet „mérsékelt illeték” 
megfizetésére kötelezésnek, ha a terhelt a kártérítés jogalapja és összegszerűsége tekintetében elismerő vallomást 
tesz [Be. 55. §, 56. §, 1968. évi I. tv. 44. § (1) bek. b) pont]. 
BH1990. 247.   I. A vagyon elleni bűncselekményeknek a társadalmi tulajdon sérelmére elkövetése a terhelt terhére 
jelentkező súlyosbító körülményként nem értékelhető [Btk. 83. §, 12. sz. Irányelv, 1989. évi XXXI. tv. 9. § (1) bek.]. 
BH1990. 244   Totócsalás esetén alkalmatlan eszközzel elkövetett kísérlet csak akkor állapítható meg,  ha az 
elkövetés módja eleve kizárttá tette az illetéktelenül megszerezni kívánt nyeremény, illetve kártérítés kifizetését 
[Btk. 17. § (2) bek., 318. §]. 
BH1990. 225.   I. Az áru külföldi fuvarozását megszervező szállítmányozó kártérítési felelőssége igényérvényesítési 
kötelezettség elmulasztása címén sem állapítható meg a megbízóját azért ért „károkért”, mert az üzletpolitikai 
okokból megfizette a külföldi vevőknek - az őt egyébként nem terhelő - a hajófuvarozás során keletkezett károkat 
[Ptk. 517. §, 32/1967. (IX. 23.) Korm. r. 45. § (2) bek., 46. §]. 
BH1990. 193.   I. Meghatározott feltételek megléte esetén gazdálkodó szervezetet is megilleti az illeték-feljegyzési 
jog [1986. évi I. tv. 46. § (1) bek., 47. § (2)-(4) bek., 48. § (1)-(2) bek., 49. §]. 
BH1990. 188.   A generálkivitelező, aki elmulasztja az alvállalkozó számlájának az ellenőrzését, és az 
alvállalkozótól az elévülési időn belül a túlfizetés összegét nem követeli vissza, az építtetőtől az ebből származó 
kárának megtérítését akkor sem követelheti, ha az építtető nem haladéktalanul közölte a számlakifogást [Ptk. 340. § 
(1) bek.]. 
BH1990. 177.   A forgalmi érték vizsgálatának szempontjai a kisajátítási kártalanítás összegének megállapításánál 
[Ptk. 177. § (2) bek., 1976. évi 24. tvr. 2. §, 8. § (1) bek., 9-11. §]. 
BH1990. 163.   Ha a munkáltató a munkaviszony felmondását már a felmondási idő kezdete előtt közölte a 
dolgozóval, a felmondási tilalmak és korlátozások fennállása szempontjából a felmondási idő kezdetének az 
időpontja az irányadó [48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 22. § b) pont, 24. § (1) bek.]. 
BH1990. 153.   I. Az alapvető állampolgári jogokat korlátozó államigazgatási intézkedések végrehajtása során az 
ügyintéző szerveknek a lehető legkisebb hátrány okozásával kell eljárniuk [Ptk. 349. §]. 
BH1990. 150.   Lényeges eljárási szabálysértésnek minősül, ha a bíróság nem ad módot az alperesnek arra, hogy a 
felemelt keresettel kapcsolatban nyilatkozatot tegyen, illetve a szakértőhöz kérdést intézzen [Pp. 139. §, 146. § (4) 
bek., 182. § (2) bek.]. 
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BH1990. 139.   I. Nincs jogi akadálya annak, hogy a társasházi lakásokat értékesítő OTP a vevőkre engedményezze 
a kivitelezővel szemben fennálló, hibás teljesítésből fakadó igényeit [Ptk. 328. § (1) bek., 329. § (1) bek., 305. §]. 
BH1990. 136.   I. Művészi fénykép felhasználása esetén a szerző ilyen irányú igénye vagy hozzájárulása nélkül nem 
mellőzhető nevének feltüntetése [Szjt 9. § (1) bek., 8/1970. (VI. 24.) MM r.]. 
BH1990. 119.   A munkáltató a dolgozóval szembeni kárigényét általa hozott határozattal érvényesíti, nem 
fordulhat közvetlenül a munkaügyi vitákat eldöntő szervekhez a kártérítés kiszabása végett [1967. évi II. törvény 61. 
§, 64. § (1) bek., 19/1979. (XII. 1.) MüM r. 9. §]. 
BH1990. 114.   Ha a károsult felperes nem bizonyítja, hogy a kárt az alperes okozta, a kár megosztásának sincs 
helye [Pp. 164. § (1) bek., Ptk. 344. § (1) bek.]. 
BH1990. 111.   I. Az árunak a fuvarozótól történő átvétele, annak megadott címekre való továbbítása, valamint az 
átvétel és az újra feladás közötti időben az áru tárolása, kezelése, megóvása mind szállítmányozói tevékenység, e 
tevékenységgel kapcsolatos felelősségre a Ptk. speciális szabályai az irányadók [Ptk. 514. § (1) bek., 517. § (1) bek., 
520. § (1) bek., 521. § (1)-(3) bek.]. 
BH1990. 109.   Az építmény hibája miatt szavatossági jog helyett érvényesíthető kártérítési igény öt éves elévülési 
ideje az átadás-átvétel napján kezdődik. Menthető okból felmerült akadály esetében a jogosult legfeljebb ennek 
megszűntétől számított egy év alatt érvényesítheti még az igényét [Ptk. 326. § (2) bek.]. 
BH1990. 108.   Ha a hibásnak bizonyult ingatlan vevője az eladó szavatossági felelőssége alapján a kijavítási költség 
megtérítése iránt támaszt keresetet, a bíróság ehelyett nem ítélhet meg díj leszállítást [Ptk. 306. § (1) bek., 307. §]. 
BH1990. 105.   Nincs helye csupán kártérítési felelősség megállapítására irányuló kereseti kérelemnek, ha a 
jogosult kártérítést is követelhet, mert a kár összege ismert [Pp. 123. §]. 
BH1990. 69.   Kizárólagos forgalmazásra irányuló megállapodást tartalmazó szerződéstől való elállás esetén a 
fizetendő kártérítés jogalapja és összegszerűsége vizsgálatánál az elálló terhére figyelembe kell venni, ha a 
kizárólagos forgalmazásra vonatkozó jogosultságáról nem kíván lemondani, vagy azt az érdekelt részéről nem 
teljesíthető feltételhez köti [Ptk 340. § (1) bek., 381. § (1) bek., GKT 23/1973. sz.]. 
BH1990. 64.   A szerződéskötést megelőző - jogszabályon alapuló - együttműködési kötelezettség megszegése 
vagy a szerződést érintő lényeges körülményekről valótlan, illetőleg téves adatok közlése kártérítési felelősséget 
keletkeztet. Ezt azonban el kell határolni a Ptk 6. §-án alapuló kártérítési felelősségtől [Ptk 6. §, 205. § (3) bek., 339. § 
(1) bek., 340. § (1) bek., GK 14. sz.]. 
BH1990. 62.   Újabb szakértői vélemény csak akkor alkalmas arra, hogy perújítási okként szolgáljon, ha részben 
vagy egészben új tényekből való következtetéseken alapszik, vagy ha az alapperben rendelkezésre álló tények 
felhasználásával mutatja ki az alapperben eljárt szakértő tény- vagy szakkérdésben való tévedését [Pp. 260. § (1) 
bek. a) pontja]. 
BH1990. 15.   A nem vagyoni kártérítés iránti igényt nem zárja ki az a körülmény, hogy a kómás állapotban levő 
károsult a kárpótlás felhasználásával járó előnyöket nem képes érzékelni, ezért életminőségében változás nem áll be 
[Ptk. 354. §, 16. sz. Irányelv]. 
BH1989. 499.   Mezőgazdasági termelőszövetkezet ipari és szolgáltató szakcsoportjának tisztségviselő tagját csak a 
szakcsoport tagértekezlete, üzemi vezető beosztású tagját pedig a szakcsoport intéző bizottsága kötelezheti 
kártérítés fizetésére. Átruházott jogkörben a szakcsoport elnöke is jogosult lehet a kártérítés kiszabására, az 
átruházás megtörténtét és annak jogszerűségét azonban - kifogás esetén - a szövetkezet bizonyítani köteles [1967. 
III. tv. 91. §, 26/1981. (IX. 5.) MT r. 19. § (2) bek.]. 
BH1989. 481.   A lakásszövetkezet tagjai elleni büntető eljárás során megítélt kártérítés megtérítésére indult 
perben irányadó szempontok [Ptk. 38. § (1) bek., 200. § (2) bek., 205. § (2) bek., 234. § (1) bek., 237. § (1)-(2) bek., 
361. § (1) bek., 1971. évi III. tv. 1. §, 1977. évi 12. tvr. 23. § (3) bek., 25. §, 41. § (1) bek., 20/1977. (V. 12.) ÉVM-PM r. 
22. § (1) bek.]. 
BH1989. 460.   Nem követ el fegyelmi vétséget az állami egészségügyi szolgálat orvosa, ha a nem a körzetében lakó, 
de a körzete területén állandó munkát végző dolgozót kezelésben részesíti [1967. évi II. törvény 55. § (1) bek., 56. § 
(2) bek., 57. § (2) bek., 15/1972. (VIII. 5.) EüM r. 6. § (1) bek.]. 
BH1989. 455.   I. Ha a bíróság a lakóépület kivitelezőjét a beruházó javára díjleszállítás címén meghatározott 
összeg megfizetésére kötelezte, a beruházó nem indíthat sikerrel újabb pert további összeg megfizetése iránt a 
kivitelező ellen azon az alapon, hogy másik perben a bíróság díjleszállítás címén jelentősebb összegnek a lakások 
vevői részére történő megfizetésére kötelezte [Pp. 157. § a) pont]. 
BH1989. 453.   A jogtalan számlázással elért jogalap nélküli gazdagodás visszatérítésére irányuló gazdálkodó 
szervezetek kapcsolatában egy év alatt évül el [Ptk. 324. § (1) bek.]. 
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BH1989. 410.   Az építési szerződésben a vállalkozói díj részletekben történő kifizetésére vonatkozó kikötés nem 
tekinthető részteljesítésben való megállapodásnak [52/1986. (XII. 3.) MT r. 2. §. (4) bek.]. 
BH1989. 383.   I. Indítvány, illetve kereseti kérelem hiányában alaptalan a kártérítésre kötelezés [Be. 56. §, Pp. 121. 
§ (1) bek. e) pont]. 
BH1989. 369.   A bíróság a főkötelezett ellen kártérítés iránt indított perben nem hozhat ítéletet oly módon, hogy a 
főkötelezett által a közreműködők ellen benyújtott visszkeresetekkel indult ügyeknek csak egy részét egyesíti [GK. 
18. sz.]. 
BH1989. 365   A tervezési hiba miatt a tervező javaslatára végrehajtott, de célszerűtlen javítás a megrendelőnél 
nem eredményez értéknövekedést, és annak költségét a tervező köteles viselni [Ptk. 310. §, GKT. 76/1973. sz.]. 
BH1989. 328.   Gondatlan károkozás esetében nemcsak a magasabb vezető állású dolgozó, hanem a vállalati 
igazgatóhelyettes is a hathavi átlagkeresetével felel [48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 79. § (1) bek. a) és b) pont, 94. § 
(3)-(4) bek.]. 
BH1989. 319.   Készrejelentést követően a berendezés elszállításának módjában történt megállapodás nem jelent 
teljesítést a megrendelő részéről, ehhez képest általános elállási joga alapján - a kötelezett bizonyított kárának 
megtérítése mellett - jogosult a szerződéstől elállni. Jogellenesség hiányában ilyen esetben kötbérszankció nem 
alkalmazható [Ptk 320. § (1) bek., 381. § (1) bek., 7/1978. (II. 1.) MT r. 7. § (2) bek., 18. § (1) bek.]. 
BH1989. 291.   Ha a munkaügyi bíróság a perújítási kérelem érdemi tárgyalásába bocsátkozott, a kérelmet az 
annak előterjesztésére megszabott határidő elmulasztása miatt nem utasíthatja el [Pp. 261. § (1) bek., 268. §]. 
BH1989. 287.   A fegyelmi határozat hatályon kívül helyezésére önmagában nem szolgál alapul, hogy a munkáltató 
a határozatot a jogerőre emelkedése előtt végrehajtotta [48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 78. § (3) bek.]. 
BH1989. 281.   A nemzetközi közúti fuvarozó a csomagolási egységek szerint vámkezelt küldemény darabszámát a 
feladáskor ellenőrizni köteles. A vámkezelt darabszámhoz képest a kiszolgáltatáskor mutatkozó hiányért a fuvarozó 
kártérítési felelősséggel tartozik [1971. évi 3. tvr.-tel kihirdetett Nemzetközi Árufuvarozási Egyezmény (CMR) 8. cikk 
1/a pont, 17. cikk 1. pont]. 
BH1989. 271.   A könyvkiadó alkalmazottja által szerkesztőségi elbírálás céljából átvett mű elvesztésével a 
szerzőnek okozott kárért a munkáltató felelős. Kártérítés címén megítélt kifizetéssel kapcsolatban a Művészeti 
Alapot járulék nem illeti meg [Ptk. 312. § (2) bek., 348. § (1) bek., 462. § (1) és (2) bek., 43/1983. (XI. 20.) MT sz. r. 2. 
§ (3) bek., 4. § (1) bek.]. 
BH1989. 266.   Az előzetes fogvatartásban levő terhelt szabályszerű értesítésének a hiányában a fellebbezési 
tárgyalás megtartása és érdemi határozat meghozatala: törvénysértő [Be. 254. § (1) és (3) bek.]. 
BH1989. 240.   Mindaddig, amíg a gesztor-gazdaság és megszűnt szakcsoportja tagjai között a jogszabályban előirt 
elszámolás nem történik meg, a tagok a gesztorral szembeni követelésüket nem engedményezhetik. Az 
„engedményes” ezért az általa a tagok részére teljesített kifizetések megtérítését a volt gesztortól sem jogalap nélküli 
gazdagodás, sem kártérítés címén nem követelheti [26/1981. (IX. 5.) MT r. 13. § (3) bek., 16. § (1) bek., Ptk. 328. § 
(1)-(2) bek., 339. § (1) bek., 361. § (1) bek.]. 
BH1989. 237.   I. A vállalkozói díj a vállalkozás teljesítésekor esedékessé válik. A fizetési határidő vagy a jogosult 
számlázási késedelme az esedékességet nem érinti, hanem csak a kötelezett késedelmet zárja ki [Ptk. 397. § (1) bek., 
GKT. 51/1973. sz.]. 
BH1989. 198.   Az erdőterület kezelője nemcsak az ún. „tűzvédelmi erdővédő sáv” kialakításáról köteles 
gondoskodni, hanem annak rendszeres karbantartásáról is. A karbantartási kötelezettség elmulasztása - az erdőtűz 
folytán keletkezett kára tekintetében - a kezelő terhére kármegosztást eredményezhet [Ptk 344. § (1) bek., 4/1983. 
(III. 16.) BM-MÉM sz. r. 4. § (1) bek.]. 
BH1989. 190.   Szállítmányozási vállalat kárfelelőssége a raktárában elhelyezett áru megsemmisüléséért [Ptk 462. 
§ (1) bek., 318. §, 348. §, 339. §, 1979. évi 13. tvr. 25. § e) pont, 1978. évi 18. tvr. 15. §]. 
BH1989. 189.   Kisgyermek javára a járást megnehezítő baleseti sérülés miatt nem vagyoni kártérítés megítélése 
[Ptk 354. §, 16. sz. Irányelv]. 
BH1989. 166.   Ha a kártérítés megállapításánál a dolgozónak a társadalombiztosítás keretében járó ellátását a 
bérkiegészítésekkel, illetve a jövedelempótlékkal növelt összegben vették számításba, a ténylegesen elérhető kereset 
körében is figyelembe kell venni az 1987. december 31-ig folyósított havi 310 forint bérpótlék összegét [32/1974. 
(VII. 15.) MT r., 23/1976. (VII. 4.) MT r., 26/1979. (VII. 21.) MT r., 42/1983. (XI. 12.) MT r., 26/1980. (XII. 20.) MüM 
r.]. 
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BH1989. 165   Kirívóan súlyosan gondatlan a boltvezetőnek (helyettesének) az a mulasztása, hogy az ellátmány 
összegét meghaladó pénzkészletet - igazgatói utasítás ellenére - a boltban hagyja, és annak biztonságos helyén 
(lemezkazettában) való elhelyezéséről nem gondoskodik [48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 79. § (1) bek. b) pont]. 
BH1989. 157.   I. Ha az illetékhivatal a fél által már befizetett illetéket - mivel a befizetés jogcímét a tőle elvárható 
módon nem tisztázta, s ezért azt rosszul könyvelte ismét megfizetteti, az államigazgatási jogkörben okozott kárért 
való felelősség szabályai szerint helytállni tartozik az ezzel okozati összefüggésben a félnél keletkezett károkért, 
függetlenül attól, hogy a vitatott összeget visszafizette [Ptk. 349. § (1) bek.]. 
BH1989. 146.   I. Szavatossági határidők számítása társasházi öröklakásokra vonatkozóan az OTP által 
lebonyolított adásvételi szerződések hibás teljesítése esetén. 
BH1989. 80.   Az üzemi balesetet szenvedett dolgozó járadékának felemelése iránti igény elbírálásánál a 
ténylegesen megvalósult bérfejlesztés figyelembevétele nem tartozik a munkáltató mérlegelési jogkörébe, és az a 
dolgozó fegyelmi büntetésére tekintettel sem mellőzhető. [26/1980. (XII. 20.) MüM sz. r. 3. § (1) bek., 8. § (1) bek., 9. 
§, 10. § (3) bek., 14. § (1) bek., 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM sz. r.]. 
BH1989. 73.   Ha a bíróság illetékességét nem a jogi személy, hanem az annak képviseletére hivatott szerv 
székhelye alapozza meg, de ez az illetékességi ok utóbb - még a keresetlevél benyújtása előtt - megszűnik, jogosan jár 
el a bíróság, ha a keresetlevelet a jogi személy székhelye szerint illetékes bírósághoz átteszi [Pp 30. §. (1) bek., Ptk 
30. §. (2) bek.]. 
BH1989. 70.   A megrendelő köteles megtéríteni annak a kijavításnak a költségét, amelyet a hibás építmény 
kijavítására egyébként köteles vállalkozónak a karbantartás elmulasztása ellenére azért kell elvégeznie, mert a 
javítási munkák célszerűen nem különíthetők el [Ptk 361. §. (1) bek.]. 
BH1989. 69.   A lakóépület már nem hatályos típustervét felhasználó (adaptáló) vállalkozó a típustervet köteles 
ellenőrizni, és az ennek elmulasztásából származó kárért felelősséggel tartozik [Ptk 310. §.]. 
BH1989. 66.   Ha a vállalkozó kártérítési felelőssége alapján köteles a hibás építményt kijavítani, úgy e 
kártérítésbe a hibás teljesítés miatt járó kötbért is beszámítottnak kell tekinteni [Ptk 246. §. (2) bek., GK 41. sz., GKT 
46/1973. sz.]. 
BH1989. 61.   Nem vagyoni kártérítés megállapítása személyi sérülés miatt, figyelemmel a károsult közrehatására 
is [Ptk 354. §.] 
BH1989. 57.   A munkaviszonyban alkotott szerzői művet a munkáltató a működési körén belül alkotott más 
műben is jogosult felhasználni. Ezt a jogát azonban, csak társadalmi rendeltetésének megfelelő módon gyakorolhatja 
[Szjt 3. §., 14. §. (1) bek., Szjt 10. §. (1) bek., Ptk 2. §. (2) bek., 5. § (1) és (2) bek., Mt 2. §. (2) és (3) bek.]. 
BH1989. 39.   Az üzemi balesetre alapított kártérítési igény elbírálásának nem feltétele, hogy a baleset üzemi 
jellegének kérdésében a társadalombiztosítási szerv határozatot hozzon. A dolgozó nem indíthat keresetet a 
munkáltatója ellen csupán annak megállapítása iránt, hogy üzemi balesetet szenvedett, ha a munkáltató összegszerű 
marasztalásának nincs akadálya [1967. évi II. törvény 62. § (1) bek., Pp. 123. §, 17/1975. (VI. 14.) MT sz. r. 253 § (1) 
bek., 256. § (1) bek. c) pont]. 
BH1989. 30.   Nemzetközi vasúti árufuvarozás során okmányok elveszésével összefüggésben keletkezett 
kárigények elbírálásánál nem az árusérülésekkel vagy elveszéssel kapcsolatos általános, hanem az okmányok 
elveszéséből eredő károk megtérítésére irányuló speciális szabályokat kell alkalmazni [az 1986. évi 2. sz. tvr.-rel 
kihirdetett Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezmény (CIM) 25. cikk 3. §]. 
BH1989. 11.   Szerződéses üzemeltetés esetén a sikkasztás bűntettének megalapozatlan megállapítása [Be. 239. § 
(2) bek, a) pont, 163. § (4) bek, Btk. 317. § (5) bek, b) pont]. 
BH1988. 469.   A személyhez fűződő jogok védelmével kapcsolatos igény érvényesítése abban az esetben is az 
általános hatáskörű bíróság elé tartozik, ha a jogosultat a sérelem a munkaviszonya keretében érte [Ptk. 7. §, 84. § 
(1) bek. e) pont, Pp. 45. § (2) bek.]. 
BH1988. 468   A munkaügyi bíróság a társadalombiztosítási ellátásra jogosult betegségéért, 
keresőképtelenségéért, munkaképesség-csökkenéséért vagy haláláért felelős természetes személy megtérítési 
kötelezettségét az erre alapuló szolgáló körülmények fennállása esetén méltányos esetben kifejezetten erre irányuló 
kereseti kérelem előterjesztése nélkül is mérsékelheti [1975. évi II. tv. 109., 114. §, MK 107. sz.]. 
BH1988. 458.   Ha a hatóság rendelkezése alapján az építmény tetőszerkezetét a versenytárgyalási feltételekben 
foglaltaktól eltérően kell megvalósítani, az ebből származó tervezési többletköltség a megrendelőt terheli [Ptk. 389. 
§]. 
BH1988. 453.   Bár a felelős őrző a jogosult költségére és veszélyére köteles a dolgot őrizni, az elállási jogát 
gyakorló gazdálkodó szervezet kártérítési felelősségét meg kell állapítani, ha felelős őrzésének ideje alatt a nála 
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maradt berendezés megfelelő tárolásáról, állagának megóvásáról nem gondoskodik [Ptk. 196. § (1) bek., 300. § (1) 
bek., 319. § (3) bek., 320. § (1) bek.]. 
BH1988. 451.   Magyar bíróság előtt személyesen eljáró külföldi felperes utazási és egyéb költségeinek megtérítése 
[Pp. 75., 81. §]. 
BH1988. 448.   Szabadságvesztés büntetés végrehajtása során az elitéltet ért kár megtérítésének szabályai [1979. 
évi 11. sz. tvr. 35. § (1) és (2) bek]. 
BH1988. 447.   Jogellenes államigazgatási intézkedés következtében megszüntetett szolgálati beosztásból fakadó 
előnyök elvesztése miatt érvényesített kárigény [Ptk. 349. § (1) bek.]. 
BH1988. 443.   A szabadalom hasznosítási szerződésben vállalt kötelezettségek megszegésén alapuló kártérítési 
igény elbírálásánál irányadó szempontok [Ptk. 312. § (2) bek., 313. §, 318. § (1) bek., 340. § (1) bek., 359. § (1) bek., 
Pp. 206. § (3) bek., Szt. 5. §]. 
BH1988. 410.   I. Az építettőnek a tervező vállalat ellen a hibás teljesítés miatt felmerülő, épületjavítási költség 
megtérítésére irányuló igénye kártérítési igény és az a kijavítással válik esedékessé. Az igény elévülése ettől 
számítandó [Ptk. 310. § és 360. § (1) bek.]. 
BH1988. 399.   A feltűnő értékaránytalanság elbírálásánál a vásárolt dolog sajátos tulajdonságainak 
figyelembevétele [Ptk. 201. § (2) bek., PK 267. sz.]. 
BH1988. 369.   A bíróságnak figyelmeztetnie kell a jogosultat, hogy ha a kötbér nem is illeti meg, kártérítési igényt 
azonban érvényesíthet [Pp. 146. § (3) bek., Ptk. 395. § (1) bek.]. 
BH1988. 368.   A bíróság nemzetközi vasúti fuvarozás során részlegesen vagy teljesen elveszett vagy megsérült 
küldemény után a fuvarozót abban a pénznemben kell kártérítésre köteleznie, amely pénznemben a címzett az áru 
ellenértékét megfizette. A tényleges kifizetés azonban a fizetés helyén és időpontjában érvényes árfolyamon 
átszámított forint összegben történik [Az 1986. évi 2. sz. tvr.-el hatályba léptetett Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási 
Egyezmény (CIM) 36. cikk 3. §-a, 37. cikk 2. §-a, 40. cikk 4. §-a. 52. cikk 1. §-a, 60. cikk 1-2. §-ai]. 
BH1988. 367.   A tervezőnek figyelmeztetnie kell a megrendelőt arra, hogy a szerződésük alapján szolgáltatott 
tervek nem elegendőek a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő zajszinten működő berendezés 
megvalósítására [1976. évi II. tv. 40. §, 41. § (1) bek., Ptk. 392. § (2) bek., GK 25. sz.]. 
BH1988. 351.   Sorkatonai szolgálat teljesítése során elszenvedett balesetből eredő kártérítési igény elbírálásánál a 
károsult vétkes közrehatásának értékelése a kármegosztás körében [16/1978. (III. 1.) MT sz. r. 2. § (1) és (2) bek.]. 
BH1988. 347.   Polgári jogi igény érdemi elbírálása esetén az eljárási illeték megfizetéséről kiegészítő ítéletben 
rendelkezés [Be. 56. §, Pp. 225. § (6) bek.]. 
BH1988. 330.   A tagsági viszony megszűnésekor a termelőszövetkezet köteles a volt tagjának a munkakönyvét 
kiadni, vagy pedig a tagot írásban felszólítani a munkakönyve átvételére. Ha a termelőszövetkezet mindezeket 
elmulasztja, a tag ebből eredő kárát köteles megtéríteni [1967. évi III. tv. 89. §, Ptk. 340. § (1) bek., 12/1967. (X. 20.) 
MüM sz. r. 22. §, 8/1979. (VII. 12.) MüM-MÉM sz. r. 10. §]. 
BH1988. 329.   A dolgozónak az a magatartása, amellyel a munkáltatót sújtó nagyobb kár bekövetkezését akarja 
elhárítani, s eközben maga is vét a munka biztonságos végzésére vonatkozó előírások ellen, üzemi baleset esetén 
általában nem tekinthető a dolgozó vétkes közrehatásának [1967. évi II. törvény 62. § (2) bek.]. 
BH1988. 328.   A bölcsődevezetőt a leltárba felvett dolgokban keletkezett hiány esetén anyagi felelősség csak 
vétkessége esetén terheli, önmagában a hiány ténye nem alapozza meg a felelősségét [1967. évi II. törvény 33-36., 
57. § ]. 
BH1988. 319   Az a gazdálkodó szervezet, amely építési munkára vállalkozik, hibás teljesítése jogi 
következményeinek elhárítása céljából nem hivatkozhat szakmai ismereteinek és gyakorlatának hiányára [Ptk. 339. 
§]. 
BH1988. 318.   A kivitelező a megrendelő által szolgáltatott terv alkalmasságáért is vállalhat eredmény-felelősséget 
[Ptk. 305. §]. 
BH1988. 314.   A bírák bejelentése folytán az elfogultságra alapított kizárási ok csak kellően megindokolt esetben 
állapítható meg [Pp. 13. § (1) bek. e) pont]. 
BH1988. 310.   Közérdekű bejelentő alappal követelheti azon költségeinek megtérítését, amelyek abból fakadnak, 
hogy bejelentését mint saját ügyében eljáró ügyfél beadványát kezelték [1977. évi I. tv. 4. §, Ptk. 339. §]. 
BH1988. 279.   Termelőeszköznek minősülő berendezést munkavédelmi minőségtanúsítás nélkül sem gyártani, 
sem forgalmazni, sem felhasználni nem szabad. Ilyen - akár használt - berendezés értékesítése esetén is tehát 
törvényes kelléknek minősül a munkavédelmi minőségtanúsítás, ezért a megrendelő (vevő) annak átadását 
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jogszerűen követelheti az eladótól [47/1979. (XI. 30.) MT sz. r. 22. § (1) bek., 1/1982. (I. 1.) IpM sz. r. 20. § (1)  bek., 
21. § (1)-(3) bek.]. 
BH1988. 278.   Gazdálkodó szervezetek között valamely termék kizárólagos forgalmazására vonatkozóan létrejött 
megállapodás harmadik személyekkel szemben csak akkor hatályos, ha erről őket tájékoztatják. Ilyen értesítés 
hiányában a vevő - a jogosult személyének tisztázásáig - nem esik fizetési késedelembe [Ptk. 280. § (1) bek., 302. § b) 
pont, 328. § (3) és (4) bek.]. 
BH1988. 273.   Fokozott veszéllyel járó tevékenység folytatójának (üzembentartónak) azt kell tekinteni, aki a 
veszélyes üzemet fenntartja, tartósan üzemelteti, és akinek felügyelete, irányítása, ellenőrzése és a veszélyforrás 
elleni különleges védekezésre való kötelezettsége mellett a veszélyes üzemi tevékenység megvalósul. Az 
üzembentartói minőség ismérvei között ugyanakkor nincs feltétlenül ügydöntő jelentősége annak, hogy a veszélyes 
üzem kinek az érdekében működik [Ptk. 345. § (1) bek.]. 
BH1988. 250.   Ha az üzemi baleset következményeinek elhárításához gépkocsi használata szükséges, a gépkocsi 
vételára fejében megítélt kártérítés összege nem csökkenthető amiatt, hogy a gépkocsit a jogosult hozzátartozói is 
használhatják [26/1980. (XII. 20.) MüM sz. r. 6. § ]. 
BH1988. 249.   Az üzemi balesetet szenvedett dolgozó öngyilkossága és a baleset közötti összefüggés vizsgálatánál 
irányadó körülmények [1967. évi II. törvény 62. §, Pp. 182. § (3) bek.]. 
BH1988. 241.   Ha a nemzetközi fuvarlevéllel végzett fuvarozás során megállapított árusérülés, szennyeződés 
tényét a belföldi ujrafeladáskor a szállítmányozói feladatokat is ellátó - belföldi vasút a belföldi fuvarlevélen nem 
tünteti fel, felel a címzettet abból eredően ért károkért, hogy az az őt terhelő bizonyítási kötelezettségének 
megfelelően nem tudott eleget tenni [Ptk. 495. § (1) bek., 516. § (1)., a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló 
SZMGSZ 22. cikk 6. §-a, GKT 39/1973. sz.]. 
BH1988. 238.   Az eladó (szállító) csomagolási tévedésének kárkövetkezményeit nem háríthatja át a vevőre 
(megrendelőre) olyan termékek után, amelyre nézve közöttük szerződés nem is jött létre [Ptk. 339. § (1) bek., 361. § 
(1) bek., 365. § (1) bek.]. 
BH1988. 236.   I. A megrendelőnek a hibás teljesítésre alapított elállása nem jogszerű, ha a hibás teljesítést 
követően a vállalkozóval a kijavításban megállapodik, annak teljesítését azonban meghiúsítja [Ptk. 306. § (3) bek., GK 
11. sz.]. 
BH1988. 194.   I. Az értesítő és vétlevél kiváltása nem jelenti egyben az árunak a címzett részéről történt átvételét. 
Ilyen esetekben az árukiadás tényét a perben - a címzett vagy megbízottja tagadásával szemben - a fuvarozónak kell 
bizonyítania [az 1975. évi 9. sz. tvr.-el hatályba léptetett CIM 27. cikk 1. §, 28. cikk 1. §, Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH1988. 183.   Nyílt láng használatával kapcsolatos kártérítési felelőségre a fokozott veszéllyel járó tevékenységre 
vonatkozó szabályok téves alkalmazása [Ptk. 345. § (1) bek. és 339. § (1) bek.]. 
BH1988. 180.   A fedezetelvonó szerződés hatálytalanságának következményei a házastársi közös vagyon 
megosztásával kapcsolatban [Ptk. 203. § (1) és (2) bek.]. 
BH1988. 164.   A pernyertes felet megillető költségek megállapítása [Pp. 78. § (1) bek., 79. § (1) bek.]. 
BH1988. 153.   Ha a megbízó késedelmesen tesz eleget az előzetes átutalási kötelezettségének, az 
importbizományos csak abban az esetben követelhet kamatot a megbízótól, ha emiatt a saját pénzeszközeiből volt 
kénytelen a külföldi fél számláját kiegyenlíteni. Amennyiben azonban ez a fizetés bankhitel (kényszerhitel) 
igénybevételével történt, úgy az ezáltal keletkezett kár - hitelezett összeg és bankkamat - megtérítésén felül a 
megbízóval szemben kamatigényt nem érvényesíthet [Ptk. 301. § (1) bek., 32/1967. (IX. 23.) Korm. sz. r. 28. §, GKT 
3/1977. sz.]. 
BH1988. 152.   Ha a vasút által kiszolgáltatott és tehergépkocsival a címzett telepére befuvarozott 
vagonküldemény súlyhiányának a megállapításánál a tehergépkocsi tényleges, mérlegelt önsúlyát vették figyelembe, 
nincs jelentősége annak, hogy ez a súly eltér a tehergépjármű forgalmi engedélyében feltüntetett önsúlytól [1986. évi 
2. sz. tvr.-tel kihirdetett Nemzetközi Közúti árufuvarozási Egyezmény (CIM) 36. cikk 1. §]. 
BH1988. 149.   Az alkalmi vendéglátóipari szolgáltatás (például esküvői ebéd, szilveszteri vacsora) oszthatatlan, 
annak hibás volta tehát már akkor is megállapítható, ha akárcsak egy fogás is kifogásolható minőségű [Ptk. 305. § (1) 
bek., 317. § (2) bek., 389. §]. 
BH1988. 112.   I. Az építmény kijavítását elrendelő ítélet nem zárja ki annak lehetőségét, hogy - ha a szolgáltatás az 
ítélet alapján végzett javítás ellenére sem felel meg a szerződésben kikötött vagy a törvényes kellékeknek, illetőleg a 
felek a kijavítás módjában nem tudnak megállapodni - bármelyik fél újabb keresetlevél benyújtásával kérje a 
kijavítás módjának meghatározását [Pp. 130. § (1) bek. b) pont, GKT 7/1973. sz.]. 
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BH1988. 106.   A megrendelő elállása miatt elmaradt vagyoni előny mértékének a megállapításánál nem a 
vállalkozó tervezett nyeresége, hanem a tényleges haszonkiesés az irányadó. A jogosult által összehasonlítás céljából 
megjelölt szerződésekből kimunkálható tényleges haszon mértéke önmagában szintén nem elegendő a kár 
összegének meghatározásához [Ptk. 355. § (4) bek.]. 
BH1988. 77.   Baleseti járadék megállapítására akkor is sor kerülhet, ha a kötelezett által beszámítani kért 
biztosítási összeg a lejárt járadékok összegét meghaladja. Az ilyen kereseti kérelem ugyanis nem megállapításra, 
hanem jövőre szóló magatartásra irányul [Pp. 122. § (2) bek., Ptk. 355. § (3) bek.]. 
BH1988. 45.   Az alkalmazottért való kártérítési felelősség esetében az alkalmazott magatartásának kimentési 
lehetőségét kell vizsgálni, és közömbös az, hogy a munkáltató el tudta volna-e hárítani az alkalmazott károkozását, és 
hogy a maga részéről milyen magatartást tanúsított [Ptk. 348. § (1) bek., 339. § (1) bek.]. 
BH1987. 451.   Jóllehet a gazdálkodó szervezetekre irányadó pénzforgalmi szabályok a számla beérkezéséhez kötik 
a pénzkövetelés kiegyenlítésének kötelezettségét, kártérítési követelés esetében a kamatfizetés időtartamát nem a 
kárszámla beérkezésétől, hanem a kár bekövetkeztének, vagyis a kártérítés esedékességének időpontjától kell 
számítani [Ptk. 360. § (1) bek.]. 
BH1987. 449.   A jogosult a kellő időben nem érvényesített szavatossági igénnyel azonos tartalmú kártérítést - 
egyéb feltételek mellett - csak akkor követelheti, ha a szolgáltatás átadására 1978. március 1. napja után került sor 
[1978. évi 2. sz. tvr. 13. §]. 
BH1987. 437.   Légi járműről folytatott vegyszeres permetezésből fakadó kártérítési igény elbírálása során az 
üzembentartó kilétének megállapítása [Ptk. 345. §]. 
BH1987. 414.   Ha a termelőszövetkezet járadékfizetési kötelezettségét a munkaügyi bíróság állapította meg, a 
termelőszövetkezet a járadék módosítását a kártérítés alapjául szolgáló körülményekben bekövetkezett lényeges 
változásra tekintettel közvetlenül a munkaügyi bíróságtól kérheti [7/1977. (III. 12.) Mt. sz. r. 113. § (4) bek.]. 
BH1987. 411.   A bíróság nem háríthatja át a szakértőre a per eldöntéséhez szükséges tények és körülmények 
felderítésének feladatát, és nem engedheti át a szakértőnek a bizonyítékok mérlegelésére vonatkozó jogkörét [Pp. 3. 
§ (1) bek., 163. § (1) bek., 166. § (1) bek., 177. § (1) bek., 206. § (1) bek.]. 
BH1987. 404.   I. Az általános szerződési feltételek megtámadhatóságát nem érinti az a körülmény, hogy a 
megrendelők a feltételekre véleményeltérési nyilatkozatot tehetnek [Ptk. 209. § (1) bek.]. 
BH1987. 379.   I. A dolgozó anyagi felelősségének fennállása esetén a kár összegének meghatározásánál a 
megrongált dolog kijavítására fordított kiadások körében az üzemviteli költségeket is figyelembe kell venni 
[48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 81. §]. 
BH1987. 373.   A bíróságnak nem kötelessége az egymástól függetlenül tárgyalható pereket egyesíteni [Pp. 149. § 
(2) bek., GK 3. sz.]. 
BH1987. 357.   A baleset következtében elhalt személy által eltartottak csak akkor igényelhetnek tartást pótló 
járadékot, ha maga az elhalt is olyan károsultnak minősül, aki más személlyel (a másik üzembentartóval) szemben 
kártérítésre jogosult lenne. Mindez irányadó a biztosítónak a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás alapján fennálló 
kötelezettségére is [Ptk. 346. § (1) bek., 399. § (1) bek., 358. § (1) bek., 559. § (1) bek., 42/1970. (X. 27.) Korm. sz. r. 2. 
§ (1) bek.]. 
BH1987. 316.   A lefoglalt bűnjelek megőrzése nem államigazgatási jellegű tevékenység, így az ennek során 
bekövetkezett károsodások miatt érvényesített igény nem tartozik a megyei bíróság hatáskörébe. Más a helyzet 
akkor, ha a károsult arra hivatkozik, hogy a lefoglalt dolgok nem voltak tárgyai az eljárásnak, így a lefoglalásra nem 
volt jogi lehetőség. Ebben az esetben a károkozás kapcsolatba hozható közhatalmi jellegű tevékenységgel, és 
államigazgatási jogkörökben okozott kárnak minősülhet [Pp. 22. § (1) bek., 23. § (1) bek. b) pont, Ptk. 339. § (1) bek., 
349. § (1) bek.]. 
BH1987. 315.   A bíróság eljárási szabályt sért, ha a jogi képviselő nélkül eljáró felperest nem tájékoztatja arról, 
hogy az okozott kár összegének megtérítése mellett, az az után járó kamatot is igényelheti [Pp. 3., 146. §, Ptk. 360. § 
(1) és (2) bek., 301. § bek.]. 
BH1987. 276.   Magántulajdonban, illetőleg termelőszövetkezeti tulajdonban álló ingatlanokat átszelő közcélú 
vízelvezető árok állami tulajdonban van. A kezelői feladatok ellátásának elmulasztásával okozati összefüggésben 
keletkezett károkért a kezelő tartozik felelősséggel [1964. évi IV. tv. 2. § (1) bek. c) és e) pont, 17. § (1) bek., 32/1964. 
(XII. 13.) Korm. sz. r. 41. és 43. §]. 
BH1987. 258.   Nem vagyoni kárpótlás összegének meghatározásánál irányadó körülmények vizsgálata [1967. évi 
II. törvény 62. §, 16. sz. Irányelv]. 
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BH1987. 256.   Az üzemi balesetet szenvedett dolgozó menthető okból nem érvényesítette a kártérítési igényét, ha 
a keresetveszteséget okozó munkaképesség-csökkenését korábban természetes eredetű egészségromlással hozták 
okozati összefüggésbe, később azonban orvosilag megállapították, hogy a munkaképesség-csökkenése az üzemi 
balesetre vezethető vissza. Ez esetben a dolgozó az okozati kapcsolat megállapítását követő hat hónapon belül akkor 
is érvényesítheti az igényét, ha az elévülési idő már eltelt vagy abból hat hónapnál kevesebb van hátra [1967. évi II. 
törvény 5., 62. §, 26/1980. (XII. 20.) MüM sz. r. 13. §, 14. § (1) bek. MK 93. sz.]. 
BH1987. 252.   I. A határállomáson átrakást végző vasút szállítmányozói tevékenysége a belföldi vasút fuvarozási 
szerződés megkötésével vagy a címzettnek enélkül, közvetlenül történő kiszolgáltatással ér véget [Ptk 514. § (1) bek., 
521. § (1) bek.]. 
BH1987. 249.   A postai szolgáltatásokkal kapcsolatban nem lehet az alkalmazottért való kárfelelősség címén 
követelést támasztani, mert a posta mint jogi személy kerül jogviszonyba a feladóval, és a küldemény kézbesítése 
során okozott kárért a külön jogszabályban korlátozott mértékig felelős [Ptk 348. § (1) bek., 1964. évi II. tv. 14. § (1) 
bek., (2) bek. c) pont, 1/1966. (V. 15.) KPM sz. r-tel közzétett Postaszabályzat 92. § h) pont]. 
BH1987. 217.   A gazdasági perben is hivatalból figyelmeztetni kell jogai helyes gyakorlására azt a felet, amelyet 
nem jogtanácsos képvisel. Ennek elmulasztása lényeges eljárási szabálysértés [Pp 3. § (1) bek.]. 
BH1987. 215.   Az SZMGSZ hatálya alá tartozó nemzetközi vasúti fuvarozás körében a vasút kimentheti magát a 
fuvarozási késedelem miatt áruromlásért való felelősség alól, de nemcsak a károkozó körülmények 
elkerülhetetlenségét kell bizonyítania, hanem azt is, hogy a kár okának a következményeit sem volt képes elhárítani 
[Ptk 492. § (3) bek. b) pont, 114058/1966. I/8. E. (Kk. 25.) hirdetménnyel közzétett megállapodás a Nemzetközi 
Vasúti Árufuvarozásról (SZMGSZ) 16. cikk 4. §, 22. cikk 1., 2. és 6. §, 26. cikk]. 
BH1987. 214.   Nincs helye kármegosztásnak, ha a vállalkozó nem figyelmeztette a megrendelőt arra, hogy az - 
szerződésellenesen - alkalmatlan munkagépet bocsátott a rendelkezésre, és nem tagadta meg a munkavégzést. Az 
ezzel összefüggésben keletkezett kárt egyedül a vállalkozónak kell viselnie. [Ptk 392. § (3)-(4) bek., 7/1978. (II. 1.) 
MT sz. r. 67. §]. 
BH1987. 210.   A bányászati tevékenységgel vízszintemelkedés folytán okozott kár megtérítése iránt előterjesztett 
követelés elbírálására nem a bányászatról, hanem a vízügyről szóló jogszabályok az irányadók [1960. évi III. tv. 42. § 
(2) és (3) bek., 50. § (1) bek., 1964. évi IV. tv. 35. § (1) és (2) bek., 32/1964. (XII. 13.) Korm. sz. r. 4. § (2) bek.]. 
BH1987. 205.   A bíróság a bizonyítékokat - köztük a szakértői véleményt is - a maguk összességében értékeli és 
meggyőződése szerint bírálja el. Ha azonban a szakértői véleménytől eltérő álláspontot foglal el, azt tüzetesen meg 
kell indokolnia [Pp. 206. § (1) bek., 221. § (1) bek.]. 
BH1987. 186.   I. Szolgálati gépjárműben ittas vezetés során okozott kár megtérítésére vonatkozó igény. II. A 
hadkötelezettség alapján katonai szolgálatot teljesítő személy havi illetményeként figyelembe vehető összeg 
kártérítésre kötelezésnél [7/1970. Korm. sz. 6. § (1) bek., 14. § a) pont, 4/1981. (XII, 12.) HM-EüM-PM. sz. r. 7. § (1) 
bek.]. 
BH1987. 177.   Ha a perbehívott nem fogadja el a perbehívást, a bíróságnak - az igazság kiderítése és a 
megalapozott határozathozatal érdekében - igénybe kell venni a perben nem álló személyektől való adatbeszerzés 
törvényadta lehetőségét [Pp 3. § (1) bek., 149. § (2) bek., 379. § (1) bek.]. 
BH1987. 175.   Az SZMGSZ hatálya alá tartozó nemzetközi fuvarozás alatt keletkezett kár megtérítése iránt 
benyújtott és válasz nélkül hagyott felszólamlástól számított 180 nap után a vasút ellen benyújtott kereset akkor sem 
idő előtti, ha a felszólamlás hiányos volt, és a hiányt a felperes a vasút utóbb közölt felszólítására sem pótolta 
[114058/1966. I/8. E. (KK. 25.)sz. hirdetménnyel közzétett megállapodás a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról 
(SZMGSZ) 28. cikk 8. §, 29. cikk 1. §, 30. cikk 2. és 3. §]. 
BH1987. 174.   A beruházás lebonyolítására kötött megállapodás nem vállalkozási, hanem megbízási szerződés. A 
megbízott e szerződés megszegése miatt csak akkor köteles kötbért fizetni, ha erre a szerződésszegésre nézve a felek 
a szerződésben a kötbérfizetési kötelezettséget kikötötték [Ptk 246. § (1) bek., 474-483. §]. 
BH1987. 173.   A kísérleti jellegű megoldásra irányuló tervezési szerződésben kikötött közös kockázatvállalás nem 
vonatkozik a vállalkozó hibás teljesítéséért való helytállásra [Ptk 310. §]. 
BH1987. 164.   Építőiparban bekövetkezett kár - ideértve a résztvevők egészségének és testi épségének sérelmére 
bekövetkezett károkat is - megtérítésére a munkaviszony keretében okozott károk megtérítésére vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Következésképpen az üzemeltető ezért a károkért vétkességére tekintet 
nélkül felel;a tábor vezetését biztosító ifjúsági szövetség felelősségére a polgári jog általános szabályai az irányadók 
[Ptk 339. §, 1967. évi II. törvény 62. § (1) és (2) bek., 1/1983. (I. 1.) ME sz. r. 3. § (2) bek.]. 
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BH1987. 143.   A foglalkozási betegségben megbetegedett (üzemi balesetet szenvedett) dolgozónak elmaradt 
jövedelem címén járó kártérítés összegének kiszámításánál a különböző jogcímeken járó jövedelemrészeket mind a 
ténylegesen elért, mind pedig az elérhető, de elmaradt kereset körében növelő tényezőként figyelembe kell venni 
[1967. évi II. törvény 62. §]. 
BH1987. 130.   Pénzeszközök lekötve tartása folytán keletkezett kár esetén a tartós betétekre irányadó kamatláb 
szerint számított összeg általános kártérítésként - az adott körülményektől függően - alkalmas lehet a károsult teljes 
anyagi kárpótlására [Ptk. 359. § (1) bek., Pp. 206. § (3) bek., 51/1984. (PK. 20.) MNB sz. körlevél]. 
BH1987. 121.   A jogosult kárenyhítési kötelezettségek megítélésénél irányadó szempontok személygépkocsi hibás 
teljesítéséből fakadó kártérítési igény érvényesítése során [Ptk. 340. § (1) bek.]. 
BH1987. 103.   Ha a foglalkozási betegségben megbetegedett dolgozó több munkáltatónál dolgozott foglalkozási 
betegség veszélyének kitett munkakörben, káráért ezek közül az a munkáltató felel, akinél a munkaképesség-
csökkenése keresetveszteséget okozott [1967. évi II. törvény 62. §, 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 83. §, MK 33. sz.]. 
BH1987. 98.   Nincs helye a kártérítés iránt indított kereset elutasításának abból az okból, hogy a felperest 
fenyegető kár még nem következett be, hanem a keresetlevelet kell elutasítani, illetve a pert meg kell szüntetni [Pp. 
130. § (1) bek. f) pont, 157. § a) pont]. 
BH1987. 96.   A fuvarozásban részes vasutak által történt elismerésnek a kár rendezésére köteles vasút részéről 
való közlése egyúttal az utóbbi vasút kártérítési kötelezettségének az elismerését is jelenti, és a kártérítési igény 
elévülését megszakítja [114 058/1966. 1/8. E. (Kk. 25.) sz. hirdetménnyel közzétett Nemzetközi Vasúti 
Árufuvarozásról szóló megállapodás (SZMGSZ) 24. cikk 1. §, 27. cikk 1. és 2. §, 30. cikk 1. és 3. §, 35. cikk, 3/1960. (V. 
13.) KPM sz. r.-tel közzétett Vasúti Árufuvarozási Szabályzat (VÁSZ) 64. cikk 5. §, Ptk. 327 § (1) és (2) bek.]. 
BH1987. 95.   Ha az iparvágány használója és a vasút között azért nem jött létre iparvágány-szerződés, mert 
annak a tervezetét a vasút meg sem küldte a használónak, akkor az Iparvágány Szabályzat a felek kapcsolatára nem 
irányadó [768 101/1967. KPM sz. Iparvágány Szabályzat I. Fej. 1. pont, IV. Fej. 5. pont, 1975. évi 9. sz. tvr.-tel 
kihirdetett Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezmény (CIM) 27. cikk 1. §]. 
BH1987. 94.   Ha a kiszolgáltatás előtti vasúti kárjegyzőkönyvből nem állapítható meg a küldeménynek a vasúti 
kocsiban való elhelyezkedése, úgy a fuvarozási rendellenesség nem zárható ki, és a körülményekben keletkezett 
töréskárért a vasút felelőséggel tartozik [3/1960. (V. 13.) KPM sz. r.-tel közzétett Vasúti Árufuvarozási Szabályzat 
(VÁSZ) 53. cikk 2. § ]. 
BH1987. 90.   Ha a megrendelő vállalja, hogy a tereprendezést végző vállalkozó részére valamennyi földalatti 
vezetéket feltüntető közműfeltárási tervet szolgáltat, a vállalkozónak nem feladata az átadott tervből hiányzó 
vezeték nyomvonalának felkutatása [Ptk. 318. § (1) bek., 339. § (1) bek., 345., 348. § 393. § (3) bek., 15/1968. ÉVM 
sz. közl.]. 
BH1987. 78.   Tisztességtelen gazdasági tevékenységnek minősül, ha az üzleti titok jogosulatlan felhasználásával a 
versenytárs megrendelőihez a versenytárssal fennálló gazdasági kapcsolatok felbontását célzó felhívást intéznek 
[1984. évi IV. tv. 5. § (1) bek., 8. §]. 
BH1987. 62.   A termelőszövetkezet földjének tartós használatba adásával kapcsolatban a tag, illetőleg a volt tag 
és a termelőszövetkezet között keletkezett vita eldöntése az általános hatáskörű bíróság hatáskörébe tartozik [1967. 
évi III. tv. 93. § (1) bek., 95. §, Pp. 357. § (2) bek., 7/1977. (III. 12.) MT sz. r. 119. §, 6/1977. (I. 28.) MÉM-ÉVM-PM-IM 
sz. r. 4. § (2) bek.]. 
BH1987. 56.   Egyes kereseti kérelmek elkülönítése esetén a bíróság az elbírált igényre nézve nem ítéletet, hanem 
részítéletet hoz, majd az elkülönített igények tárgyában az eljárást külön kérelem nélkül folytatja [Pp. 213. § (2) 
bek.]. 
BH1987. 50.   Ha a megrendelő ún. általános elállása esetében a szállítót azáltal érte károsodás, hogy rövidlejáratú 
hitel útján biztosított forgóeszközeit a szerződés teljesítése érdekében bizonyos ideig lekötve kellett tartania, 
jogszerűen követelheti a megrendelőtől az ez idő alatt felmerült hitelkamat megtérítését [Ptk. 381. § (1) bek.]. 
BH1987. 40.   Államigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti igény elévülése [Ptk. 349. § (2) bek., 326 
§., 360. § (1) bek.]. 
BH1987. 25.   Ha a per során válik megállapíthatóvá, hogy annak a tárgyában már jogerős ítéletet hoztak, nem a 
kereset elutasításának, hanem a per megszüntetésének van helye [Pp. 128. §, 130. § (1) bek. d) pont, 157. § a) pont, 
229. § (1) bek.]. 
BH1987. 14.   Az ún. orvosi műhiba miatt érvényesített kártérítési igény elbírálása során irányadó szempontok 
[Ptk. 348. § (1) bek., 1972. évi II. tv. 43. § (1) és (2) bek., Pp. 182. § (3) és (4) bek.]. 
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BH1987. 10.   A vádlottat kártérítésre kötelező rendelkezés esetén az utólagos részletfizetés engedélyezése a 
bűntetti eljárásban a tanács elnökének a hatáskörébe tartozik [Be. 56. §, Pp. 12. § (2) bek., 113. §, 217. § (3) bek.] 
BH1986. 523.   A szövetkezetből kizárt tagot - a határozat jogerőre emelkedéséig elhelyezkedési kötelezettség nem 
terheli, a fegyelmi határozat hatályon kívül helyezése esetén jogosult a teljes elmaradt munkadíjának megtérítésére. 
Az elmaradt munkadíj meghatározásánál figyelembe kell venni annak a keresetnek az összegét, amelyhez a 
felfüggesztés ideje alatt végzett munkájával jutott [40/1971. (XI. 30.) Korm. sz. r. 30. §, 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 
78. § (3) bek., MK 66. sz.]. 
BH1986. 522.   A dolgozó hozzátartozója a meghalt dolgozó jogán nem vagyoni kárpótlás iránti igényt nem 
érvényesíthet. A nem vagyoni kárpótlás iránti jog a dolgozó örökösére nem száll át [48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 
83. § (5) bek., 16. sz. Irányelv]. 
BH1986. 521.   I. A dolgozó az elszámolási kötelezettséggel átvett dolgokban keletkezett hiányért csak akkor 
tartozik anyagi felelősséggel, ha azokat állandóan őrizetében tartja, kizárólagosan használja vagy kezeli [1967. évi II. 
törvény 58. § (1) bek.]. 
BH1986. 518.   A bíróság ítéleti döntésének ki kell terjednie a kereseti követelés egészére. Ha kétséges a kereseti 
kérelem terjedelme, a bíróságnak a felperest fel kell hívnia megfelelő nyilatkozattételre [Pp. 3. § (1) bek., 213. § (1) 
bek.]. 
BH1986. 517.   Szavatossági és kártérítési perben a hibás teljesítés ténye és a felelősség fennállása elbírálásának 
nem előkérdése a szállító közreműködője által folyamatba tett külföldi per kimenetelének ismerete, ezért ezen a 
címen nincs helye a per tárgyalása felfüggesztésének [Pp. 152. § (2) bek., Ptk. 305., 310. §]. 
BH1986. 514.   A megrendelő elállása esetén a tervezett nyereség összege nem vehető figyelembe az elmaradt 
haszon megtérítésére irányuló követelés alaposságának megítélésénél [Ptk. 381. § (1) bek., Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH1986. 512.   A kereskedelmi forgalomban vásárolt termék hibája miatt keletkezett kár megtérítése iránt a 
károsult vevő nemcsak a vele szerződéses jogviszonyban álló előadótól, hanem - szerződésen kívüli károkozás 
jogcímén közvetlenül a gyártó gazdálkodó szervezettől is követelheti kárának a megtérítését [Ptk. 310. §, 318. § (1) 
bek., 339. § (1) bek.]. 
BH1986. 469.   Lehetetlenül a szerződés, ha azt a szerződéskötés után bekövetkezett változás miatt csak előre nem 
látott nehézségek vagy olyan aránytalan áldozat árán lehet teljesíteni, amely a kötelezettől nem várható el [Ptk. 312. 
§ (1) bek., 319. § (2) bek.]. 
BH1986. 459   Közeli hozzátartozó elvesztése miatt érvényesített nem vagyoni kártérítési igény elbírálásánál 
irányadó szempontok [Ptk. 354. §, 16. Irányelv]. 
BH1986. 421.   A tanácsi szervek sokrétű tevékenysége közül csak az minősül államigazgatási jogkörben hozott 
intézkedésnek, amely a közhatalom gyakorlásával függ össze. Állami tulajdonban levő földnek haszonbérbe adására 
tanácsi szerv által kötött szerződés nem államigazgatási jogkörben tett intézkedés. A szerződéskötéssel 
összefüggésben keletkezett kár megtérítése iránti perre a helyi bíróságnak van hatásköre. [Pp. 22, 42. §, 23. § (1) bek. 
b) pont, PK 22. sz. a) pont, Ptk. 349. §, 28/1974. (VI. 22.) MT sz. r. 1. § (2) bek.] 
BH1986. 417.   Az a körülmény, hogy a sérlemezett államigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatára nincs 
lehetőség, önmagában nem zárja ki államigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti igény érvényesítését. 
Általában nem lehet kártérítési felelősség alapja azonban a jogszabály által megengedett mérlegelés eredményeként 
meghozott határozat. Ilyen esetben csak akkor érvényesíthet a fél kártérítési igényt, ha megállapítható, hogy az 
államigazgatási határozat felróható módon, kirívóan okszerűtlen mérlegelés eredménye. [Ptk. 349. §, 63/1981. (XII. 
5.) Korm. sz. r. 1. §]. 
BH1986. 415.   I. nem állapítható meg a vállalkozási szerződés érvénytelensége iparengedély hiánya miatt, ha a 
vállalkozót az illetékes hatóság ár-vagy belvízkárok helyreállítására kijelölte [Ptk. 200. § (2) bek., 7/1969. (IX. 22.) 
ÉVM-PM sz. r. 2. § (1) bek. b) pontja]. 
BH1986. 374   I. Göngyöleg természetbeni visszaszolgáltatására irányuló igény tulajdoni igény lévén - nem évül el. 
Ezért a göngyöleg visszaszolgáltatásának késedelme esetén mindaddig nincs helye pénzkövetelés érvényesítésének, 
ameddig lehetőség van a természetbeni visszaszolgáltatásra [Ptk. 115. § (1) bek.]. 
BH1986. 367.   A biztosítási összeg kiszámításának módja balesetbiztosításból származó igények elbírálása során 
[Ptk. 536. § (1) bek., 566. § (1) bek.]. 
BH1986. 365.   Az ügyfél nem köteles arra, hogy az államigazgatási hatóság által igazolt adatok helyességét 
ellenőrizze. Ezért a téves adatszolgáltatás miatt a fél által az államigazgatási szerv ellen indított kártérítési perben a 
közölt adatok ellenőrzésének elmulasztása miatt a fél terhére kármegosztásra nem kerülhet sor [Ptk. 349., 339. §]. 
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BH1986. 363.   A megfilmesítési szerződés alapján a felhasználó nem szerez jogosultságot arra, hogy a filmben 
felhasznált művet önálló nyereségforrásként hasznosítsa. Erre csak a szerzőkkel kötött külön megállapodás alapján 
van lehetőség [1969. évi III. tv. 5. § (1) bek., 41. § (3) bek., 52., 53. §, 12/1970. (VI. 30.) MM sz. r. 4. §]. 
BH1986. 344.   I. Ha a munkáltató téves adatközlése alapján a dolgozónak a ténylegesen járónál alacsonyabb 
összegű nyugellátást állapítottak meg, a munkáltató köteles a dolgozó ebből eredő, társadalombiztosítási úton nem 
orvosolható kárát megtéríteni [1967. évi II. törvény 62. §]. 
BH1986. 319.   Az un. utaló magatartásokért való helytállási kötelezettség címén nem állapítható meg kártérítési 
kötelezettség, ha a károsultnak számolnia kellett a károsodással, s ezért nem önhibáján kívül érte károsodás [Ptk. 6. 
§]. 
BH1986. 300.   I. A munkaügyi bíróságnak a kisszövetkezet tagja és a szövetkezet közötti tagsági vitában hozott 
ítélete ellen csak akkor nincs helye fellebbezésnek, ha a vita tárgya a tag munkavégzése vagy az érte járó díjazás 
mértéke [Pp. 358. § (2) bek., 25/1981. MT sz. r. 19. §]. 
BH1986. 299.   Ha a szakértő véleményének helyességéhez nyomatékos kétség fér, és a szakértő meghallgatásával 
a kétség nem oszlatható el, más szakértő véleményének beszerzése helyett a vélemény felülvizsgálatát kell 
elrendelni, amennyiben olyan szakkérdésről van szó, amelynek körében az igazságügyminiszter valamely szakértő 
testületet, hatóságot vagy szervet jelölt ki. Mezőgazdasági szakkérdésben a szakértői vélemény felülvizsgálatát ellátó 
testület az Igazságügyi Mezőgazdasági Szakértői Bizottság [Pp. 182. § (3)-(4) bek., 4/1976. (III. 4.) MT sz. r. 11. § (1) 
bek. d) pont, 6/1975. (MÉM Ért. 18.) MÉM-IM sz. ut. 1-2. pont]. 
BH1986. 284.   A dolog természetbeni kiadására irányuló követelést felváltó pénzkövetelés elévülési ideje akkor 
kezdődik, amikor a jogosult értesül a természetbeni kiszolgáltatás lehetetlenüléséről [Ptk. 196. § (1) bek., 324. § (1) 
bek., 355. § (1) bek., 361. § (2) bek., 364. §]. 
BH1986. 273.   A nem vagyoni kártérítés alapjaként megjelölt pszichés károsodás megítéléséhez általában nem 
mellőzhető szakértő kirendelése [Ptk. 354. §, 16. sz. Irányelv, Pp. 221. § (1) bek.]. 
BH1986. 270.   A kizárólag a polgári jogi igényt eldöntő rendelkezés ellen emelt törvényességi óvás elbírálásának 
eljárásjogi szabályai [Be. 56. §, 291. § (2) bek., Pp. 273. § (1) bek.]. 
BH1986. 247.   A MIL-lapon feltüntetett tartozás behajtásának elmulasztása miatt támasztott követelés nem 
szerződésen kívüli kártérítési igény, annak az elbírálása tehát a megyei bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 366. § (1) 
bek., (2) bek. a) pont, 18/1976. (XII. 18.) MüM sz. r.]. 
BH1986. 240   A vállalkozó nem támadhatja meg sikeresen a szerződést azon az alapon, hogy a versenytárgyalás 
során tett ajánlatának megfelelően kikötött tervezési díj alacsonyabb a szokásos mértéknél [Ptk. 201. § (2) bek., 210. 
§]. 
BH1986. 239.   A megrendelő utaló magatartásából eredő kár címén köteles megtéríteni a generálkivitelező abból 
eredő költségeit, hogy a megrendelő ígéretében bízva hozzájárult az alvállalkozói szerződés vállalkozói díjának 
felemeléséhez (Ptk. 6. §). 
BH1986. 230.   Az alkalmazottért való felelősség szabályainak alkalmazását nem zárja ki az, ha az alkalmazott a 
munkaköri feladataiba nem tartozó vagy a munkáltató által kifejezetten tiltott tevékenységgel okoz harmadik 
személynek kárt. A kártérítési felelősség megállapításánál a károkozó tevékenységnek a munkaviszonnyal való 
összefüggésén van a hangsúly [Ptk. 348. § (1) bek.]. 
BH1986. 203.   I. A károsodás okozati összefüggésének bizonytalansága esetén nincs helye a per időelőttiség címén 
való megszüntetésének [Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 157. § ]. 
BH1986. 197.   A balesetek megelőzése végett a vállalkozó a feszültségmentesítésre vonatkozó előírások 
végrehajtása során különös gondossággal és fokozott előrelátással köteles eljárni. Ennek körében a feszültség alatt 
álló és a mentesített munkaterületet félreérthetelen módon kell megjelölni. Az e kötelezettségek megszegése miatt 
keletkezett kárt a mulasztó köteles megtéríteni [Ptk. 339. § (1) bek., 393. § (1) bek., MSz 1585 sz. szabályzat 7.11, 
7.32, 11.216 és 11.221 pont]. 
BH1986. 192.   A kizárólagos illetékesség az alperes érdemi ellenkérelmének előterjesztése esetén is 
meghatározza, hogy a pert melyik bíróság tárgyalhatja [Pp. 43. § (1) bek.]. 
BH1986. 168.   Ha a fél a nem vagyoni kárpótlás iránti igényét irreálisan alacsony mértékben határozta meg, a 
munkaügyi bíróságnak a felet a kereseti kérelem megváltoztatásának lehetőségéről abban az esetben is tájékoztatnia 
kell, ha a félnek jogi képviselője van [Pp. 3., 4. §, 146. § (3) bek., 215. §, 247. § (1) bek. b) pont 48/1979. (XII. 1.) MT 
rendelet 83. § (5) bek., PK 398. sz.]. 
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BH1986. 165.   Az üzemi baleset folytán elszenvedett sérelem következményeként a társadalmi életben való 
részvétel vagy az élet tartós megnehezülése adott esetben olyan súllyal jelentkezhet, hogy az összes körülmények 
számbavélelével alapot adhat nem vagyoni kárpótlásra [1967. évi III. tv. 90. § (4) bek., 16. sz. Irányelv]. 
BH1986. 161.   A megbízó mindaddig nem léphet fel igényérvényesítés elmulasztása miatt a szállítmányozóval 
szemben, amíg a harmadik személy elleni követelés a szállítmányozó hibájából el nem évült. Ha azonban a 
szállítmányozó kijelenti, hogy a megbízó határozott utasítása ellenére sem hajlandó peres úton a harmadik 
személlyel szemben fellépni, úgy a szállítmányozó felelősségének az elévülés bekövetkezte előtti megállapítására is 
sor kerülhet [Ptk. 517. § (1) bek., 32/1967. (IX. 23.) Korm sz. r. 46. §, 1971. évi 3. sz. tvr.-rel kihirdetett Nemzetközi 
Közúti Árufuvarozásról szóló Egyezmény (CMR) 17. cikk, 23. cikk 3. pont, 32. cikk 2. pont]. 
BH1986. 158.   Vemhes élőállat átadására szerződés teljesítéseként ellésre alkalmatlan állat átadása hibás 
teljesítésnek minősül, és a szállításra való gondatlan kiválasztás miatt a szállítót kártérítési kötelezettség terheli [Ptk. 
305. § (1) bek., 306. §, 310. §, 14/1978. (III. 1.) MT sz. r. 17. §]. 
BH1986. 155.   I. Megalapozatlan az elévülés hiányának megállapítására alapított bírósági határozat, ha annak az 
indokolása csak általánosságban utal az elévülés megszakadására, és nem tartalmazza a megszakító 
jogcselekmények időrendi adatait és azoknak összevetését [Ptk. 327. § (1) és (2) bek.]. 
BH1986. 154.   A szerződésben tévedés miatt ki nem kötött vállalkozói díj iránti igény előterjesztése egyúttal a 
szerződés megtámadásának minősül [Ptk. 210. § (3) bek.]. 
BH1986. 146.   A károsult felelősségbiztosítási szerződés alapján igényét - ha kötelező biztosítás esetén jogszabály 
másként nem rendelkezik - a biztosító ellen közvetlenül nem érvényesítheti. A felek azonban a biztosítási 
szerződésben a biztosított javára ettől eltérhetnek [Ptk. 559. § (2) bek., 567. § (1) bek., és 200. § (1) bek.]. 
BH1986. 143.   Ha a Balaton partjának rendezése következtében valamely partmenti ingatlan a közvetlen parti 
jellegét elveszti, a tulajdonost a külön jogszabályban meghatározott mértékű kártalanítás illeti meg. Az ingatlan 
forgalmai értékének a 10%-át a tulajdonos akkor is igényelheti, ha az ingatlan egyéb, a forgalmi értéket befolyásoló 
adottságai kedvezőbbé váltak. A kártalanítás iránti igény akkor nyilik meg, amikor az ingatlan elveszti a közvetlen 
parti jellegét. [Ptk. 108. § (1) bek., 1031/1969. (VIII. 31.) Korm. sz. hat. V. fej., 21/1970. (XI. 13.) ÉVM-IM-PM sz. r. 13. 
§ (2) bek.]. 
BH1986. 123.   I. A tag üzemi balesete esetén a termelőszövetkezet felelősségét a vétkességre való tekintet nélküli 
felelősség szabályai szerint kell elbírálni [1967. évi III. tv. 89., 90. §]. 
BH1986. 117.   Az első fokú bíróságnak fel kell hívnia a felperes figyelmét arra, hogy szavatossági igényének 
elkésettsége nem feltétlenül zárja ki ugyanazon szerződésszegés miatt az általános elévülési időn belül a kártérítési 
igény érvényesítését [Pp. 146. §, Ptk. 310. §]. 
BH1986. 114.   Az exportfelár elmaradása olyan jellegű vagyoni hátrány, amelyért a fuvarozó csak szándékos 
károkozás esetén tartozik felelősséggel [Ptk. 501., 503. §.] 
BH1986. 113.   Ameddig a kivitelező a megrendelővel (beruházóval) szemben az utó-felülvizsgálati eljárásban 
megállapított hibáért felelősséggel tartozik, addig a kivitelezés anyagszállítója is felelős a szállítmányának 
minőségéért a kivitelezővel szemben [Ptk. 385., 398. §]. 
BH1986. 112.   Ha a kötelezett a felszólításban közölt követelés kifogásolása és jogfenntartás nélkül a tartozását 
törleszti, ezt az elévülés megszakítása szempontjából úgy kell tekinteni, hogy a kötelezett az egész tartozást 
elismerte [Ptk. 327. § (1)-(2) bek.]. 
BH1986. 104.   Ha a termeltető a termékértékesítési szerződés alapján számára hizlalt állatoknak a szerződés 
szerinti időpontban történő átvételét elmulasztja, és ezért a termelő az állatokat felelős őrzésbe veszi, a 
továbbtartásért járó ellenszolgáltatást a termeltető köteles a termelőnek megtéríteni. Ha a termelő által indított 
perben a termelő által követelhető összegnél kisebb összegre jön létre a felek között egyezség, ezt a termelő tévedés 
címén jogszerűen támadhatja meg azon az alapon, hogy a termeltető a szóban levő többlettartás címén az egyezségi 
összegnél lényegesen nagyobb összeghez jutott, de ezt a termelő előtt elhallgatta. [Ptk. 210. § (1) bek., 417. §, 
14/1978. (III. 1.) MT sz. r. 11. §]. 
BH1986. 76.   A közreműködőért (teljesítési segédért) való felelőség a gazdasági bírság kiszabására alapot nyújtó 
magatartás elbírálása körében is érvényesül [Ptk. 315. §, 32/1984. (X. 31.) MT sz. r. 11. § e) pont]. 
BH1986. 72.   A vasúton fuvarozott küldemény természeti tulajdonságából eredő súlyveszteség címén a káló a 
vasutat akkor is megilleti, ha a fuvarozás befejezése után szállítmányozóként átrakási tevékenységet végez [114 
058/1966. I/8. E. (KK 25.) sz. hirdetménnyel közzétett megállapodás a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról (SZMGSZ) 
23. cikk 1. § 5. pont]. 
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BH1986. 60   A jogvesztő szavatossági határidő és az elévülés nyugvása folytán még rendelkezésre álló határidő 
eltelte után szavatossági igény bíróság előtt nem érvényesíthető. Kártérítés címén viszont a jogosult nemcsak az 
elévült szavatossági igényen felüli többletkár megtérítését követelheti, hanem annak a kárnak a megtérítését is, 
amely a jogosultat a hibás teljesítés folytán amiatt érte, hogy maga a szolgáltatás hibás volt. [Ptk. 308., 310. §.] 
BH1986. 42.   Ha a mezőgazdasági termelőszövetkezet a részes munkavállalási szerződés folytán reá háruló 
kötelezettségét nem megfelelően teljesítette, az ebből származó kárt köteles a részes munkát vállaló tagjának 
megtéríteni [1967. évi III. tv. 89. § (1) bek.]. 
BH1986. 35   Ha a vasút kétséget kizáróan sérülten szolgáltatta ki a küldeményt, de a felvett jegyzőkönyvekből 
nem határozható meg a sérült hányad mennyisége és a sérülés foka, a bíróság a kártérítés összegét a per összes 
körülményeinek mérlegelésével állapítja meg [Pp. 206. § (3) bek.]. 
BH1986. 34.   A vasút nem igényelheti a felszólamlás elbírálásához olyan fuvarokmány csatolását, amelyet nem 
szolgáltatott ki a címzettnek [3/1960. (V. 13.) KPM sz. r.-tel közzétett Vasúti Árufuvarozási Szabályzat (VÁSZ) 67. 
cikk 2. § ]. 
BH1986. 32.   Lakásépítés finanszírozására kötött kölcsönszerződésben nem jogszabályellenes az a kikötés, amely 
szerint a hitelező pénzintézet csak a lakások használatbavételére vonatkozó engedély bemutatása esetén fizeti ki a 
kivitelező végszámláját [3/1977. (I. 18.) ÉVM sz. r. 4. § (1)-(2) bek.]. 
BH1985. 492.   Ha a szerződő felek az ipari szövetkezet átalány-elszámolásos rendszerben foglalkoztatott 
részlegének vezetőjével kötött megállapodásban úgy rendelkeztek, hogy a vezetőt a részlegben elvégzett munkáért 
jótállási kötelezettség terheli, és a jótállásból eredő igényt - a részlegvezető nem teljesítése miatt - az ipari 
szövetkezet teljesítette, az ipari szövetkezet a megrendelő által érvényesített, jótálláson alapuló igényt a saját 
teljesítése erejéig - a részleg vezetőjével szemben érvényesítheti [16/1976. (VI. 4.) MT sz. r. 9. § (1) bek., 26/1981. 
(IX. 29.) PM-MüM sz. r. 2. § (1) bek.]. 
BH1985. 488.   A bíróság nem rendelheti el az előtte folyamatban levő pernek másik bíróságnál folyó perhez való 
egyesítését és evégből a per iratainak áttételét [Pp. 382. § (2) bek.]. 
BH1985. 478.   A mezei nyúl által szőlőben okozott kár nem minősül vadkárnak, ezért arra a kártérítés általános 
szabályait kell alkalmazni [Ptk. 339. §, 1961. évi VII. tv. 35. § (1) és (5) bek.]. 
BH1985. 471.   CASCO-biztosítás alapján történt kárrendezés esetén annak megállapítását, hogy a sérült gépjármű 
kijavítása műszakilag nem lehetséges, nem alapozza meg az a körülmény, amely szerint a kijavításhoz szükséges 
alkatrész beszerzése átmenetileg akadályba ütközik [Ptk. 536. §]. 
BH1985. 467.   Ipari mintaoltalomban az ipari termék külső formája részesülhet. A mintaoltalom terjedelmét pedig 
a mintaoltalmi lajstromban elhelyezett fényképből, illetőleg rajzból megállapítható külső forma határozza meg. Az 
oltalomképességnek - egyebek között - az a feltétele, hogy a minta a külső formáját tekintve legyen új. [Ptk. 86. §, 
1978. évi 28. tvr. 1. § (1) bek., 6. § (3) bek.]. 
BH1985. 463.   Pénzkezeléssel megbízott - hanyag kezelés vétségét elkövető - postai alkalmazott munkajogi 
felelősségére vonatkozó rendelkezések helyes értelmezése [Be. 55. §, 265. § (1) bek., Btk. 320. § (1) bek., 1967. évi II. 
törvény 57. §, 58. § (1) bek., 60. §, 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 79. § (1) bek. b) pont, 80. § (1) bek., 82. § (2) bek.]. 
BH1985. 444.   Ha a kereskedelmi jegyzőkönyv hiányosságai miatt nem állapítható meg, hogy a csomagolás és 
rakodás módja mennyiben volt alkalmas az áru megóvására, a vasút nem mentesül a küldemény megsérülése miatt 
fennálló felelőssége alól [114 058/1966. I. 8. /E (Kk. 25.) sz. hirdetménnyel közzétett megállapodás a Nemzetközi 
Vasúti Árufuvarozásról (SZMGSZ) 16. cikk 3. §, 22. cikk 1. §, 34. cikk szerinti Szolgálati Utasítás II. rész 56/2. pont]. 
BH1985. 438.   A másik szerződő fél rosszhiszemű magatartása sem teszi menthetővé azt, hogy a jogosult a 
részéről történt kétszeres fizetést nem ismeri fel, és emiatt az elévülési idő eltelt [Ptk. 326. § (2) bek.]. 
BH1985. 435.   A monopolhelyzetek létrehozásának tilalma nem hatalmazza fel a gazdálkodó szervezetet arra, 
hogy termékét olyan kivitelben vagy külső megjelenéssel (elnevezéssel) hozza forgalomba, amelyről más gazdálkodó 
szervezet termékét szokták felismerni [1984. évi IV. tv. 1. és 4. §]. 
BH1985. 433.   Ha a felperest a jogszabály rendelkezésénél fogva tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg, még 
perveszteség esetén sem kötelezhető a le nem rótt illeték megfizetésére, következésképpen a per megszüntetése 
esetén is mentesül az illeték megfizetése alól [16/1976. (XII. 31.) IM sz. r. 5. § (1) bek. b) és c) pontja, 20. § (1) bek.]. 
BH1985. 426.   A hivatásos katonai szolgálat teljesítése során elszenvedett balesetből fakadó kártérítési igény 
elbírálásánál elmaradt jövedelemként nem vehető figyelembe az olyan rendszeres, kiegészítő élelmezési juttatás, 
amely a szolgálat ellátására bármilyen okból tartósan nem kerülhet sor. Az ilyen juttatás ugyanis - hasonlóan a 
védőitalhoz és a védőételhez - kizárólag a szolgálat ellátásához kapcsolódik [Ptk. 357. §, 16/1978. (III. 1.) MT számú 
rendelet 6. §-a a) pont, 4/1978. (III. 5.) HM sz. r. 6. § (1) bek., 2/1964. (IV. 3.) MÜM sz. r. 2. § (2) bek.]. 
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BH1985. 405.   I. A tartósan külföldön foglalkoztatott és üzemi balesetet szenvedett dolgozónak járó kártérítés 
megállapításánál a valutarészt nem lehet a baleset folytán elmaradt jövedelemnek tekinteni [10/1972. (V. 20.) MüM-
PM sz. r. 7. § (3) bek., 26/1980. (XII. 20.) MüM sz. r. 3. § (3) bek., 14. § (2) bek., 19/1984. (XI. 16.) ÁBMH sz. rend. 3. § 
(4) bek.]. 
BH1985. 404.   A tartósan külföldi szolgálatot teljesítő dolgozó átlagkeresetének megállapításánál csak a belföldi 
kereset vehető figyelembe. A valutarész olyan terhes illetmény, amelyet e szempontból figyelmen kívül kell hagyni. E 
szerint kell eljárni a tartós külföldi szolgálatra beosztott dolgozó általános kártérítés iránti igényének elbírálásánál is 
[10/1972. (V. 20.) MüM-PM sz. r. 7. § (3) bek., 14/1979. (IX. 17.) IM sz. r. 24. §, 26/1980. (XII. 20.) MüM sz. r. 8. § (2) 
bek.]. 
BH1985. 398.   Keresetleszállítás esetén nincs helye a per részbeni megszüntetésének hanem a módosított kereseti 
kérelemnek megfelelően kell érdemi döntést hozni [Pp. 157. §]. 
BH1985. 397.   A nemzetközi vasúti fuvarozásra feladott küldemény továbbítása nem válik belföldi fuvarozássá 
azáltal, hogy a feladó a visszafuvarozásra ad utasítást, és akkor sem, ha a vasút a visszafuvarozáshoz tévesen belföldi 
fuvarlevelet állít ki [1975. évi 9. sz. tvr.-tel kihirdetett Vasúti Árufuvarozásról szóló Nemzetközi Egyezmény (CIM) 21. 
cikk 1. § a) pont, 31. és 33. cikk, 3/1960. (V. 13.) KPM sz. r.-tel közzétett Vasúti Árufuvarozási Szabályzat (VÁSZ) 62. 
cikk 3. § (2) bek.]. 
BH1985. 395.   A környezet- és természetvédelmi rendelkezések értelmében védettnek nyilvánított állatok által 
okozott kár miatt sem kártérítés, sem kártalanítás nem követelhető [Ptk. 339. §, 349. § (1) bek., 1961. évi VII. tv. 32. § 
(1) bek., 35. § 1961. évi 18. sz. tvr., 1977. évi 30. sz. tvr. 2 § (2) bek., 1982. évi 4. sz. tvr., 12/1971. (IV. 1.) Korm. sz. r. 
12. §, 8/1982. (III. 15.) MT sz. r. 26. §, 30/1977. (XII. 24.) MÉM sz. r. 11. §, (4) bek., 23. § (8) bek., 44/1977. (XII. 19.) 
MÉM sz. r. 22. § (1) bek.]. 
BH1985. 381.   Eljárásra engedélyezett szabadalom esetén a szabadalmi oltalom kezdetétől - a szabadalmi 
bejelentés napjától - kell vélelmezni, hogy a vitás termeket a szabadalmazott eljárással állították elő. Ha ugyanabban 
az időszakban azonos termék előállítására alkalmas többféle eljárást véd szabadalmi oltalom, abban a kérdésben, 
hogy a vitás termeket mely eljárással állították elő - a vélelmek ütközése folytán - a bizonyítási teherre vonatkozó 
általános szabályokat kell alkalmazni [Ptk. 86. §, 1969: II. tv. 12. § (1) bek., 4/1969. (XII. 28.) OMFB-IM e. r. 6. §, Pp. 
164. § (1) bekezdése]. 
BH1985. 376.   Az utólagos elszámolási kötelezettséggel átvett áruban bekövetkezett hiányért való teljes anyagi 
felelőség téves megállapítása hanyag kezelés vétsége esetén [Be. 55. § (2) bek., 1967. évi II. törvény 57. § (2) bek., 58. 
§ (1) bek., 59. § (1) bek., 61. § (1) bek., 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 79. §, 80. § (1) bek., Btk. 320. § (1) bek]. 
BH1985. 358.   Mezőgazdasági termékértékesítési szerződésben szaktanácsadást vállaló gazdálkodó szervezet a 
téves tanácsadás következményeiért kártérítési felelőséggel tartozik [Ptk. 310. §, 14/1978. (III. 1.) MT sz. r. 17. § (1) 
bek.]. 
BH1985. 328.   A dolgozó anyagi felelősségének három feltétele van: a munkaviszonyból eredő valamely 
kötelezettség megszegése a dolgozó ebben való vétkessége okozati összefüggés a dolgozó magatartása és a kár 
között [1967. évi II. törvény 57. § (1) bek.]. 
BH1985. 324.   A szállítmányozó fuvarozó módjára felel ugyan a küldeményben bekövetkezett károsodásért, de az 
ellene támasztott kártérítési követelésre nem vonatkoznak a fuvarozó elleni igényérvényesítés különös szabályai 
[Ptk. 339. § (1) bek., 520. § (1) bek., 2/1981. (I. 31.) MT sz. r. 1. § (1) bek., 4. §, 14. § (1) bek., 15. § a) és c) pont]. 
BH1985. 323.   Vasúti küldeményeknek konténerben történő közúti házhozfuvarozása esetében az átvevő a saját 
telepén jogosult kérni a kiszolgáltatás előtti kármegállapítást, és ha azt a fuvarozó nem teljesíti, úgy megtagadhatja a 
küldemény átvételét [3/1960. (V. 13.) KPM sz. r.-tel közzétett Vasúti Árufuvarozási Szabályzat (VÁSZ) 54. cikk, 1. § b) 
és d) pont, 3. §, 62. cikk 3. § (2) bek., 4. és 6. §, 7/1978. (II. 1.)MT sz. r. 1. sz. melléklet]. 
BH1985. 318.   A maradványérték megtérülése érdekében a szállító rövid határidőn belül maga köteles 
gondoskodni a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan termék visszaszállításáról [7/1978. (II. 1) MT sz. r. 13. § b) 
pont]. 
BH1985. 312.   I. Gyermeknek baleset folytán bekövetkezett halála esetén az újabb gyermek nevelésével, 
gondozásával kapcsolatos többletköltséget nem lehet olyan költségnek tekinteni, amely a másik gyermek elvesztése 
folytán a szülőket ért nem vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges. Ezzel kapcsolatban 
anyagi kárpótlásként általános kártérítést sem lehet megállapítani. [Ptk. 354. §, 355. § (4) bek., 359. § (1) bek.]. 
BH1985. 290.   A sportoló munkakörben foglalkoztatott dolgozó üzemi balesetéért a munkáltatót felelősség terheli. 
A munkáltató felelőssége abban az esetben is fennáll, ha a dolgozó nem a munkáltató sportegyesületének, hanem az 
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országos válogatott színeiben vett részt sporteseményen, és eközben szenvedett balesetet [1967. évi II. törvény 62. §, 
Pp. 229. § (1) bek., 253. § (2) bek.]. 
BH1985. 284.   A perbeli egyezség jóváhagyásához, illetőleg a jóváhagyás megtagadásához a bíróságnak ismernie 
kell a tényállást és a jogvita megnyugtató lezárásához szükséges egyéb körülményeket, mert csak ebben az esetben 
lehet állást foglalni abban a kérdésben, hogy az egyezség megfelel-e a jogszabályoknak, a felek méltányos érdekeinek 
és a népgazdasági érdekeknek [Pp. 384. §]. 
BH1985. 282.   Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha az első fokú tárgyalás berekesztése előtt történt 
kereset-kiterjesztés figyelmen kívül hagyásával hoz ítéletet [Pp. 51. §, 146. § (1) és (2) bek., 252. § (2) bek., 382. § (1) 
bek.]. 
BH1985. 278.   Ha a hivatalos darabszámlálással fuvarozásra felvett küldeményben utóbb ugyancsak ilyen 
darabszámlálással hiányt állapítanak meg, vasút felelőssége szempontjából nincs jelentősége annak, hogy az árut 
szállító feladó a megrendelőjével kötött megállapodás értelmében súly szerint számlázza az ellenértéket [114 
058/1966. I/8. E. (KK 25.) sz. hirdetménnyel közzétett megállapodás a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról (SzMGSz) 
22. cikk 1. §]. 
BH1985. 277.   A fuvarlevél kiváltása után vett minta nem alkalmas a küldemény kiszolgáltatáskori állapotának 
megnyugtató bizonyítására, ha az átvevő a mintát a vasút közreműködése nélkül vette [3/1960. (V. 13.) KPM sz. r.-tel 
közzétett Vasúti Árufuvarozási Szabályzat VII. sz. melléklet C/8. pont, D/9. pont]. 
BH1985. 273.   A feladónak a kárenyhítési kötelezettsége körében rendelkeznie kell a küldemény felöl, ha a címzett 
annak az átvételét megtagadta [Ptk. 277., 340., 496-497. §, 3/1960. (V. 13.) KPM sz. r.-tel közzétett Vasúti 
Árufuvarozási Szabályzat 41. cikk 3. §, 51. cikk]. 
BH1985. 270.   I. Nincs helye a keresetlevél (fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem) áttételének olyan 
bírósághoz vagy más hatósághoz, amely saját hatáskörének vagy illetékességének a hiányát már jogerősen 
megállapította [Pp. 129. § (2) bek., 316. § (1) bek.]. 
BH1985. 269.   Ha valamelyik pertársra a megyei bíróságnak van hatásköre, a per a megyei bíróság hatáskörébe 
tartozik [Pp. 23. § (2) bek.]. 
BH1985. 268.   Az adó és az azzal egy tekintet alá eső illeték megfizetéséért a kötelezettel egyetemlegesen felel az, 
aki az adó megállapításához való jog vagy az adótartozás keletkezésekor a kötelezettel közös háztartásban élt. A 
házastárs felelőssége akkor is fennáll, ha az adókötelezettség alá eső tevékenység vagy eljárás a másik házastárs 
külön vagyona körébe esik. [63/1981. (XII. 5.) MT sz. r. 1. § (1) bek. 8. pont, 58/1981. (XI. 19.) MT sz. r. 6. § (1) és (2) 
bek., 54/1981. (XI. 19.) PM sz. r. 1. és 6. §]. 
BH1985. 246.   A szakértőt a perbeli egyes részkérdésekre választ adó szakvéleményének elkészítésére fordított 
munkájával arányos díjazás akkor is megilleti, ha a per későbbi szakaszában - a felek által korábban hiányosan 
szolgáltatott adatok kibővülése folytán - kiegészítő szakvéleményt kell készítenie [3/1976. (III. 15.) IM sz. r. 1. § (4) 
bek.]. 
BH1985. 245.   Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, és az ítélete is megalapozatlan, ha a szerződésszegés 
körülményeinek mérlegelését és jogi kérdések megítélését a szakértőre bízza, és nem indokolja meg, hogy miért nem 
fogadta el a marasztalt alpereseknek a szerződésszegés kimentése végett előterjesztett előadását és egyes 
bizonyítékait [Pp. 177. § (1) bek., 206. § (1) bek., 386. § (1) bek. Ptk. 303. § (3) bek.]. 
BH1985. 229.   Balesetből eredő munkaképtelenség vagy munkaképesség-csökkenés esetében járadékként az 
elmaradt keresetnek (jövedelemnek) a társadalombiztosítási ellátásokkal csökkentett összegét kell megtéríteni. A 
vakoknak járó személyi járadék nem minősül társadalombiztosítási szolgáltatásnak, igy azt a járadék 
megállapításánál nem lehet figyelembe venni [Ptk. 356. § (2) bek., 1032/1971. (VII. 14.) Korm. sz. hat., 6/1971. (XI. 
30.) EÜM sz. r.]. 
BH1985. 228.   Ha a vőlegény balesete miatt a lakodalommal és menyasszonytánccal együtt tervezett 
házasságkötést későbbi időpontra halasztják, de akkor már az esküvőt lakodalom és menyasszonytánc nélkül tartják 
meg, a házaspár a menyasszonytánc elmaradása miatt kártérítést nem követelhet a balesetért felelős személytől 
[Ptk. 355. § (4) bek., 42/1970. (X. 27.) Korm. sz. r. 2. § (1) bek.]. 
BH1985. 227.   A felelős őrző által az őrzés ellátásával nyújtott szolgáltatás ellenértékének a megtérítése iránt 
támasztott követelés nem tekinthető olyan kártérítési igénynek, amelynek a kielégítése kizárná a jogosult késedelme 
esetére kikötött kötbér iránti igény érvényesítését [Ptk. 196. §, 303. § (2) bek. a) pont, 246. § (2) bek.]. 
BH1985. 226.   A közönség számára nyitva álló térben rádiókészülék megszólaltatása a szerzői jogdíj fizetése iránti 
igény szempontjából zeneszolgáltatásnak minősül, mégpedig függetlenül attól, hogy az üzemeltető szándéka szerint 
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a műsor valójában kit szórakoztat. [Ptk. 86. §, 1969. évi III. tv. 40. § (1) bek., 52. § (1) bek., 53. §, 144/1981. (MK 22.) 
MM sz. ut. 9. §]. 
BH1985. 204.   A kizárólag póthatáridő megállapítása tárgyában folyamatban levő perben szükségtelen annak a 
vizsgálata, hogy a késedelem melyik fél magatartásának a következménye [Pp. 221. § (1) bek., Ptk. 300. § (3) bek.]. 
BH1985. 200.   Vegyi termékek tűzkár elleni biztosítására kötött olyan szerződés alapján, amely a bomlás okozta 
öngyulladás esetére nem tartalmaz kockázatvállalást, a biztosított nem követelheti a biztosítótól mentési 
(kárelhárítási) költség címén a bomlott vegyszerek tűzkár megelőzése végett történt megsemmisítésével keletkezett 
kárának megtérítését [Ptk. 176. § (1) bek., 553. § (1) bek., 555. § (1) bek., 556. § (1) bek.]. 
BH1985. 196.   A hibás teljesítésén alapuló kártérítési követelés érvényesítésének nem előfeltétele az, hogy a 
jogosult a minőségi hibát a szavatossági jogok érvényesítésére előirt határidőn belül bejelentse [Ptk. 305-306. §, 310. 
§, 311. § (2) bek., 324. § (1) bek.]. 
BH1985. 160.   Ha a követelésnek az alperes részéről történt elismerése folytán a felperes nem áll el a keresetétől, 
a bíróságnak a kereset tárgyában érdemi határozatot kell hoznia [Pp. 157. § e) pont, 160. § (1) bek., 365. § (3) bek.]. 
BH1985. 159.   Az un. bizonyító erejű feladói mérlegeléssel felvett küldeménynek a rendeltetési állomáson 
megállapított súlyhiányért az átvevővel szemben a vasút felelősséggel tartozik, vele szemben viszont a feladó felelős, 
hacsak nem bizonyítja, hogy a hiány a fuvarozás tartama alatt keletkezett [1975. évi 9. sz. tvr.-tel kihirdetett Vasúti 
Árufuvarozásról szóló Nemzetközi Egyezmény (CIM) 8. cikk 4. §, 27. cikk 2. és 3. §]. 
BH1985. 147.   Nem vagyoni kártérítés összegének megállapításánál irányadó szempontok a károsult kiskorú 
maradandó egészség- és személyiségkárosodása esetén. 
BH1985. 139.   Gondatlanságból elkövetett bűncselekmény elbírálása során az adhéziós eljárásban a munkajogi 
anyagi felelősségre vonatkozó rendelkezéseket ugyanúgy kell alkalmazni, mintha azt a munkáltató bírálná el; 
BH1985. 125.   Bűncselekménnyel okozott kár megtérítése iránti perben a marasztalt felet - a marasztalás 
arányában - kötelezni kell az állam által előlegezett költség és a le nem rótt illeték megfizetésére is [16/1976. (XII. 
31.) IM sz. r. 2. § (1) bek. f) pont, 3. § (3) bek., 11/1966. (VI. 29.) PM sz. r. 116., 120. §]. 
BH1985. 120.   A nem vagyoni kárpótlás alapjául szolgáló tényeket a munkaügyi bíróságnak széles körű, szükség 
esetén hivatalból elrendelt bizonyítással kell tisztáznia [48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 83. § (5) bek., 16. sz. 
Irányelv]. 
BH1985. 116.   Külkereskedelmi vállalattal importtermék belföldi továbbítására kötött szerződés alapján a 
szállítmányozó az általános szállítmányozási szabályok szerint köteles a fuvarozóval szemben a megbízó kártérítési 
igényét érvényesíteni [Ptk. 514. §, 516. § (1) és (2) bek., 517. § (1) bek., 521. §, 32/1967. (IX. 23.) Korm. sz. r.]. 
BH1985. 115.   A mérgező hatású vegyszerek kiszórását végző mezőgazdasági légijármű szakszemélyzetének meg 
kell követelnie a munkát végeztető mezőgazdasági nagyüzemtől a környezetvédelmi előírások pontos betartását, és 
ennek, úgyszintén az ő tevékenységével összefüggő követelmények érvényesíthetősége hiányában végső soron meg 
kell tagadnia a munkavégzést [Ptk. 277. § (2) és (3) bek., 339. § (1) bek., 345. §, 348. § (1) bek., 476. §]. 
BH1985. 97.   I. Nincs helye perújításnak, ha a perújítási kérelemben előadott új tény szerint a társadalmi 
tulajdonban levő vagyontárgy tekintetében elkövetett szándékos vagyon elleni bűncselekménynek nem az a 
sértettje, akit a bíróság az alapítéletben megjelölt, hanem más állami szerv [Be. 276. § (1) bek. a) pont]. 
BH1985. 80.   I. A gazdasági társulás igazgatója felett a fegyelmi jogkört és a kártérítésre kötelezés jogát az 
igazgatótanács gyakorolja (1978. évi 4. sz. tvr. 9. §). 
BH1985. 61.   I. Nem alkalmazhatók az államigazgatási jogkörben okozott kárért való felelősség szabályai, ha a kár 
államigazgatási szervező-intézkedő tevékenységgel összefüggésben keletkezett ugyan, de a károkozó magatartás 
nem minősíthető államigazgatási tevékenységnek [Ptk. 349. §, PK 42. sz.]. 
BH1985. 43.   Ha több gépkocsivezető egymást váltva ugyanazt a gépkocsit vezeti, a gépkocsivezetők üzemanyag-
túlfogyasztás miatti felelőssége csak abban az esetben állapítható meg, ha az elkülönített elszámolás feltételei 
biztosítva voltak [1967. évi II. törvény 58. § (1) bek., 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 80. § (3) bek.]. 
BH1985. 41.   A bérfejlesztésre alapított, járadék felemelése iránti igény visszamenőlegesen, a bérfejlesztés 
megvalósulásának évére is érvényesíthető ]17/1975. (VI. 14.) MT sz. r. 232. §, 66/1982. (XII. 4.) MT sz. r. 38. §, 
26/1980. (XII. 20.) MüM sz. r. 9. § a) pont, 10. § (1) bek.]. 
BH1985. 37.   Nem lehet pénzbírság fizetésére kötelezni a beavatkozót az olyan „mulasztása” miatt, amelyet a 
beavatkozás megengedése előtt követett el [Pp. 55., 56., 385. §]. 
BH1985. 34.   Az SZMGSZ hatálya alá tartozó nemzetközi fuvarozás körében a vasút akkor sem felelős az árunak 
beszáradás vagy más természetes tulajdonság miatt keletkezett súlyveszteségéért, ha az a súlyeltérésnek e címen 
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megengedett mértékét meghaladja [141058/1966. I. 8. E (Kk 25.) sz. hirdetménnyel közzétett megállapodás a 
Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról (SZMGSZ) 22. cikk 2. §, 10. pont, 23. cikk]. 
BH1985. 28.   Ha a szállító vagy vele szemben felelős gyártómű a termeket a jótállási kötelezettsége körében vita 
nélkül kicserélte, viselni köteles annak a következményeit, hogy a termék hibája és a megrendelő kára közötti 
okozati összefüggés hiánya utólag már nem bizonyítható [Ptk. 248. § (3) bek.]. 
BH1985. 15.   Tárgyalás mellőzésével kiszabott pénzbüntetés esetén, ha az ügyész a tárgyalás tartására irányuló 
kérelmében csak a polgári jogi igényre vonatkozó rendelkezést sérelmezte, a bíróság a tárgyaláson csak ebben a 
kérdésben határozhat [Be. 353. § (1) bek. 354. § (2) bek.]. 
BH1985. 1.   A társadalmi vagyon sérelmére elkövetett bűncselekménnyel együtt a személyi tulajdont sértő 
lopást bűnhalmazatban kell megállapítani [Btk. 12. § (1) bek., 316. § (4) bek. b/1. pont]. 
BH1984. 506.   A tanácsi megbízott részvételével áruhiányról felvett jegyzőkönyvnek a vasút részére való 
bemutatása - a jegyzőkönyv tartalmánál fogva - a kár állítását jelenti, és nem szűnik meg a vasúttal szembeni 
kártérítési igény, ha ennek ellenére nem történt meg a vasúti kárjegyzőkönyv felvétele [1975. évi 9. sz. tvr.-tel 
kihirdetett Vasúti Árufuvarozásról szóló Nemzetközi Egyezmény (CIM) 45. cikk, 46. cikk 2. § c) 2. és d) pont]. 
BH1984. 504.   A megrendelőnek azt a magatartását, hogy a szerződésben meghatározott mennyiségen felül is 
átvett bizonyos terménymennyiséget, önmagában nem lehet a szállító teljes többlettermelésének átvételére 
vonatkozó biztatásnak minősíteni [Ptk. 6. § ]. 
BH1984. 499.   Járműben esett károsodás esetén a károsult nemcsak a jármű kijavításának költségeit, hanem 
azoknak a járulékos költségeknek a megtérítését is követelheti, amelyek a járműnek a termelésből való kiesése 
folytán nála kárként keletkeztek [Ptk. 355. §]. 
BH1984. 491.   I. A szerződéskötés előtti helyzet visszaállítása azt jelenti, hogy mindegyik fél köteles kiadni 
mindazt, amihez az érvénytelen szerződés alapján jutott. Mindkét fél a kapott szolgáltatás vagy más vagyoni előny 
természetben vagy értékben való visszatérítésére köteles [Ptk. 237. § (1) bek. PK 32. sz.]. 
BH1984. 469.   A munkaügyi bíróság előtt üzemi balesetből eredő kár megtérítése iránt indított perben a felek 
egyezséget köthetnek, a munkaügyi bíróságnak azonban az egyezség jóváhagyása előtt vizsgálnia kell, hogy az 
egyezség megfelel-e a jogszabályoknak és a felek méltányos érdekeinek [1967. évi II. törvény 62. §, Pp. 148. § (2) 
bek., MK 31. sz.]. 
BH1984. 466.   Ha az engedményesként fellépő felperes a követelési jogosultságát csak a per folyamán igazolta, és 
az alperes a követelést erre az esetre vagy ezután nyomban elismerte, nincs helye az alperes eljárási illetékben való 
marasztalásának [Pp. 371. § (1) bek., 16/1976. (XII. 31.) IM sz. r. 24. § (1) bek.]. 
BH1984. 461.   Csökkent értékű termék importálása esetén az importbizományost a bizományi díj és a limitáron 
aluli haszonrészesedés csak az értékcsökkenés arányában leszállított mértékben illeti meg [32/1967. (IX. 23.) Korm. 
sz. r. 22. § (1) bek., 24. § (4) bek., 26. § (2) bek.]. 
BH1984. 460.   A belföldi szállítóval társas viszonyban levő külkereskedelmi vállalat mindaddig, amíg az exportált 
termék deviza-ellenértéke be nem folyt a számlájára, a részéről előlegezett forintellenértékét a szállítótól 
visszakövetelheti [32/1967. (IX. 23.) Korm. sz. r. 11. §. (2) bek.]. 
BH1984. 459.   Anyagszállításra kötött szerződés meghiúsulása miatt elmaradt haszon megtérítésére irányuló 
követelés esedékessége nem a meghiúsulás időpontjában, hanem akkor következik be, amikor a megrendelő a le 
nem szállított anyagból gyártott késztermékét értékesítette volna [Ptk. 360. § (1) bek.]. 
BH1984. 455.   I. A felek megegyezésének hiányában nem jogszerű a kártérítési igénynek azonnali beszedési 
megbízással való érvényesítése [2/1976 MNB sz. körlevél]. 
BH1984. 427.   Irányadó szempontok a nem vagyoni kárpótlásra jogosultság elbírálásánál [1967. évi II. törvény 62. 
§, Pp. 182. § (3) bek., 16. sz. Irányelv.]. 
BH1984. 416.   Gazdálkodó szervezetnek bank- és hitelviszonyokból keletkezett és állami bank ellen érvényesített 
kártérítési követelése elbírálására a Fővárosi Bíróságnak van kizárólagos illetékessége [Pp. 45. § (1) és (2) bek., 367. 
§ (1) bek. c) pont]. 
BH1984. 414.   I. Nemzetközi közúti árufuvarozás körében felmerült és külföldi pénznemben kifejezett kárt a 
fuvarozó a Magyar Nemzeti Bank átutalásának napján érvényes árfolyam szerint köteles forintban megfizetni [1971. 
évi 3. sz. tvr.-tel közzétett Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló Egyezmény (CMR) 23. cikk 1. §, 27. 
cikk 2. §]. 
BH1984. 412.   Ha a szállítmány több konténerben kerül feladásra és kiszolgáltatásra, egy konténer tartalmának 
megvizsgálása nem bizonyítja az áruhiány tényét [7/1978. (II. 1.) MT sz. r. 13. §]. 
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BH1984. 401.   A károsult csak olyan elmaradt vagyoni előny megtérítését követelheti, amelyhez károkozás 
hiányában bizonyítottan hozzájutott volna [Ptk. 355. § (4) bek.]. 
BH1984. 377.   Nem vagyoni kárpótlásra alapul szolgálhat, ha az üzemi baleset következménye kihat a nemi élet 
gyakorlására [1967. évi II. törvény 62. §, 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 83. § (5) bek., 16. sz. Irányelv]. 
BH1984. 371.   Az anyagi jogerő szempontjából akkor is fennáll az érvényesített jog azonossága, ha a korábbi 
perben szavatossági igény tárgyalásában döntött a bíróság, az újabb perben pedig a fél azonos követelésének 
jogcímét kártérítésben jelölte meg [Pp. 229. § (1) bek., 215. § ]. 
BH1984. 368.   A hibás teljesítésből eredő kártérítési felelősség kimentésére nem elegendő az a körülmény, hogy a 
szerződésszegő fél nem tudott az általa átadott termék hibájáról [14/1978. (III. 1.) MT sz. r. 17. § (1) bek., Ptk. 315. 
§]. 
BH1984. 364.   A vásárló nem köteles a használat során megőrizni a bútorokon elhelyezett minőségi bizonyítványt: 
ennek a vásárlói kifogás közlésekor megállapított hiánya nem bizonyítja azt, hogy a gyártómű minőségi bizonyítvány 
szolgáltatása nélkül teljesített [Ptk. 340. § (1) bek., 391. § (1) bek., 392. § (2) bek., 4/1969. (III. 30.) BkM-KGM-Kip.M-
KkM-NIM sz. r. 10. §]. 
BH1984. 331.   A nem vagyoni kárpótlás összegének meghatározásához az e szempontból jelentős valamennyi 
körülmény vizsgálata szükséges. Jelentősége van minden olyan tényezőnek, amely akadályozza vagy nehezebbé teszi 
a károsult életvitelét, mindennapos élettevékenységét, a társadalmi életbe való bekapcsolódását, az abban való 
részvételét [48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 83. § (5) bek.]. 
BH1984. 330.   Ha a munkáltató az arra jogosult dolgozójának nem adott munkaruhát, aminek következtében a 
dolgozó arra kényszerült, hogy a munkavégzés során a saját ruháját használja, a munkaruha helyett utólag nem 
adható pénzbeli megváltás, köteles azonban a dolgozó saját ruházata viseléséből származó kárát megtéríteni [1967. 
évi II. törvény 62. §, 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 70. §]. 
BH1984. 327.   Ha szavatosság és kártérítés iránt folyó perben a szakértői bizonyítás a szerződésszegésnek az 
alperes részéről történt tagadása folytán vált szükségessé, a szavatossági igény alaposságának megállapítása esetén 
az ezzel felmerült szakértői költséget - a kártérítési igénnyel kapcsolatos eljárás kimenetelétől függetlenül - az 
alperesnek kell viselnie [Pp. 78. § (1) bek.]. 
BH1984. 324.   Nemzetközi fuvarozás esetén a vasút kártérítési felelősségét önmagában az is megalapozza, ha nem 
szolgáltatja ki az átvevőnek a fuvarlevéllel együtt az ahhoz csatolt és a vámkezeléshez szükséges iratokat [Ptk. 339. § 
(1) bek., 1975. évi 9. sz. tvr.-rel kihirdetett Vasúti Árufuvarozásról szóló Nemzetközi Egyezmény (CIM) 6. cikk 1-2., 5., 
8. §, 13. cikk 1-2. §, 15. cikk 2. §, 39-40. cikk ]. 
BH1984. 318.   I. A lakásokat érintő hibák esetében a kivitelezőtől követelt kötbér alapja nem lehet több, mint a 
lakások, illetve az épület rendeltetésszerűen nem használható részének ellenértéke [7/1978. (II. 1.) MT sz. r. 59. § (1) 
bek. b) pont]. 
BH1984. 305.   I. Orvvadászat során a kilőtt és eltulajdonított vad lopási értékének a megállapítása szempontjából 
nem az un. lőttvad-ár, hanem az élővad-ár az irányadó [Btk. 316. § (1) bek.]. 
BH1984. 278.   I. A garanciális szolgáltatások ellátására kötött szerződés megszegéséhez külön kikötés nélkül nem 
kapcsolódik kötbérfelelősség [7/1978. (II. 1.) MT sz. r. 18. § (1) bek., 19. § (1) bek.]. 
BH1984. 272.   Az együttműködési kötelezettség keretében a jogosult a teljesítés helyének megjelölésénél kellő 
gondossággal tartozik eljárni. Nem jelölhet ki tehát olyan területet vagy telepet, ahol a szerződés zavartalan és 
biztonságos teljesítésének körülményei nincsenek biztosítva. Ha a kötelezett teljesítése azért válik lehetetlenné mert 
a jogosult e feltételeket nem biztosította, ennek jogkövetkezményeiért a jogosultat terheli a felelősség [Ptk. 277. § (2) 
bek., 312. § (3) bek., 318. § (1) bek., 339. § (1) bek.]. 
BH1984. 252.   A közlekedés biztonsága elleni bűntett és az ennek elkövetése során megvalósított rongálás: 
valóságos alaki halmazat [Btk. 12. § (1) bek., 184. § (1) bek., 324. § (2) bek. a) pont]. 
BH1984. 249.   A tagsági vitát elbíráló szerv a veszteséges vagy alaphiányos termelőszövetkezet vezető beosztású 
dolgozóját a munkadíja meghatározott részének visszafizetésére kötelező határozatot csak abból a szempontból 
bírálhatja felül, hogy a mezőgazdasági szövetkezetek pénzügyi egyensúlyának helyreállításáról szóló jogszabály 
előírásainak személyi és tárgyi feltételei fennállanak-e, azt azonban nem vizsgálhatja, hogy a határozattal érintett 
dolgozó vétkes-e a veszteség vagy alaphiány keletkezésében [79/1975. (XII. 31.) PM sz. r. 3. § (1) bek., 9. § (1) bek. c) 
pont.]. 
BH1984. 247.   A pénz szállításával és kezelésével megbízott dolgozót az általa átvett pénzben bekövetkezett 
hiányért vétkességére tekintet nélkül teljes anyagi felelősség terheli. Ha a munkáltató a pénz szállítására és 
kezelésére vonatkozó, őt terhelő előírásokat megszegte, és a hiány ezzel okozati összefüggésben, de nem 
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elháríthatatlan külső okból következett be, kármegosztásnak van helye. A dolgozó által megtérítendő összeg csak 
rendkívüli méltánylást érdemlő esetben mérsékelhető [1967. évi II. törvény 58. § (1) bek., 60. § 61. § (1) bek., 
48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 80. § (1) bek., 82. § (2) bek., 1/1964. (I. 24.) PM sz. r. 12., 13. §]. 
BH1984. 229.   A munkaviszonyban álló dolgozót tartásdíj megfizetésére kötelező határozatában a bíróság a 
munkáltatót közvetlenül felhívja arra, hogy a határozatában megállapított összeget vonja le és fizesse ki a 
jogosultnak. Ha a bíróság a határozatot a munkáltatónak kézbesítteti, a letiltó rendelkezés esetleges elmaradása sem 
menti fel a munkáltatót a letiltott tartásdíj tekintetében szükséges intézkedések megtétele alól [1979. évi 18. tvr. 22. 
§ (1) bek., 23. § c) pont, 28. § (1) bek., 57. §, 58. § (1) bek., 12/1974. (V. 14.) MT sz. r. 6. §, 8/1974. (VI. 27.) IM sz. r. 7. 
§ (1) és (2) bek.]. 
BH1984. 224.   Saját személygépkocsi használatáért a munkáltató által folyósított költségátalány nem 
jövedelempótlék vagy fizetés-kiegészítés, hanem a felmerülő tényleges költségek fedezésére szolgál. Ha az átalányra 
jogosult baleset folytán munkakörét nem látja el, az átalány folyósításának elmaradása a károkozóval szemben 
kárigényt nem keletkeztet [Ptk. 355. § (4) bek., 33/1951 (I. 31.) MT sz. r. 20/A. § (4) bek. és 20. § (3) bek.]. 
BH1984. 222.   I. A kiállítás rendezője jogosult dönteni abban, hogy a beküldött alkotások közül melyeket állítja ki. 
Ha a kiállító nem vállalt kötelezettséget a beküldött és a bíráló bizottság által elfogadott alkotások kiállítására, a 
kiállítás mellőzése nem alapozza meg a kiállító kötelességszegését akkor sem, ha a mellőzés sérelmes a művész 
számára [Ptk. 75., 86. §]. 
BH1984. 221.   A törvény az alapos közérdekű bejelentést tevőket a korábbinál hatékonyabb védelemben kívánja 
részesíteni azáltal, hogy hátrányokozás esetére a helyreállítást kötelezővé teszi, és az ennek végrehajtásáról való 
gondoskodást a hátrányt okozó szerv felettes szervének intézkedési körébe utalja. Ilyen intézkedés hiányában a 
hátrányt szenvedő részére a jogorvoslatot az egyéb jogszabályokban meghatározott rendes jogorvoslati út biztosítja 
[1977. évi I. tv. 14. § (1) bek., 11/1977. (III. 30.) MT sz. r. 9. §]. 
BH1984. 206.   Ha az árukihordó beosztású dolgozó a szállítmányt - a munkáltató előírásának megfelelően - a bolt 
zárva tartásának ideje alatt a bolt előtt, az utcán rakja le, a lerakott árukban és göngyölegekben keletkezett hiányért 
a megőrzési felelősség szabályai szerint nem tehető felelőssé [1967. évi II. törvény 58. § (1) bek., 48/1979. (XII. 1.) 
MT rendelet 79. §]. 
BH1984. 200.   A küldeménynek zárhiányos vasúti kocsiban történt kiszolgáltatása esetén a vasút nem hivatkozhat 
a kiszolgáltatás előtti jegyzőkönyv megállapításainak hiányosságaira, mert a megfelelő tartalmú jegyzőkönyv 
felvétele az ö feladatát képezi [3/1960. (V. 13.) KPM sz. r.-tel közzétett Vasúti Árufuvarozási Szabályzat VÁSZ 62. cikk 
3. §]. 
BH1984. 197.   Ha a károsult felperes ki nem menthető módon elmulasztotta a kár csökkentését, a bíróság a 
károkozó alperest csak azon indokolt kiadások összegének megfizetésére kötelezi, amelyek a kár csökkentésére 
alkalmas tevékenység esetén keletkeztek volna [Ptk. 3. § (2) bek., 318. § (1) bek., 339. § (1) bek., 340. § (1) bek., 359. 
§ (1) bek., Pp. 206. § (3) bek.]. 
BH1984. 194.   I. Szerződésen kívüli kártérítési igény érvényesítése esetén nincs helye a kereset jogviszony 
hiányára alapított elutasításnak. 
BH1984. 182.   Az előterjesztett polgári jogi igényen alapuló következtetést nem a magyar állam, hanem a tanács 
részére kell megítélni, ha a tanácsi szerv alkalmazottja az illetékbélyegek kezelése során a kezéhez befolyt 
összegeket elsikkasztja [Be. 55. § (2) bek., Btk. 317. § (1) bek., Ptk. 26. § (2) bek., 1967. évi II. törvény 57. § (1) és (3) 
bek.]. 
BH1984. 167.   Ha a termelőszövetkezet a vele tagsági viszonyban nem álló személlyel részes munkavállalási 
szerződést köt, a szerződést kötő felek között abban az esetben is munkaviszony jön létre, ha erre a szerződésükben 
kifejezetten nem utaltak és jogállásukat nem a munkajognak megfelelő megjelöléssel határozták meg [11/1981. (VI. 
19.) MÉM sz. r. 1. § (2) bek., Pp. 45. § (2) bek.]. 
BH1984. 162.   A bíróság olyan kérdésben, amelyről hivatalból rendelkeznie kell, akkor is határozhat az ítéletének 
kiegészítése felöl, ha a fél az erre irányuló kérelmét elkésetten terjesztette elő [Pp. 225. § (1) és (6) bek.]. 
BH1984. 161.   Gazdasági perben az alperesnek a vele szemben felelős harmadik személy ellen - perbehívás helyett 
- kártérítés iránt előterjesztett keresetlevelét a bíróság nem utasíthatja el időelőttiség címén azzal az indokkal, hogy 
az előbbi per befejezetlensége folytán az alperesnek még nincs kára [Pp. 130. § (1) bek. f) pont, GK 3. sz.]. 
BH1984. 158.   Vasúti magánkocsi megsérüléséért való felelősség elbírálásánál - un. beállítási szerződés eltérő 
kikötése hiányában - a polgári jog általános kártérítési szabályait kell alkalmazni [Ptk. 318., 339., 355., §, 205. § (1) 
bek., 216. § (1) bek., 3/1960. (V. 13.) KPM sz, rendelettel közzétett Vasúti Árufuvarozási Szabályzat (VÁSZ) 11. cikk 1. 
§ 1. pont, 55. cikk 2. §, V. sz. melléklet 1. cikk 1., 2. és 3. §-a, 5. cikk 1. §-a, 14. cikk 1., 2., 5. és 6. §-a, 16. cikk 1., 2. §-a]. 
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BH1984. 130.   Az a dolgozó, aki a törzsgárdának nem volt tagja, a káráért, (egészségkárosodásért) felelős volt 
munkáltatójával szemben törzsgárda-tagságra alapított kártérítési igényt abban az esetben sem érvényesíthet, ha 
utóbb - a sérelem bekövetkezése után - a munkáltatónál megalakult a törzsgárda [1967. évi II. törvény 62. §]. 
BH1984. 127.   A jegykiadást is végző autóbuszvezető által elkövetett, menetjeggyel való visszaélés - az összeg 
nagyságától függetlenül - súlyos fegyelmi vétség, amely a körülményektől függően a legsúlyosabb fegyelmi büntetés 
kiszabását is maga után vonhatja [1967. évi II. törvény 55. §]. 
BH1984. 121.   Ha az alperes székhelye szerint illetékes bíróság meg is állapítja, hogy a keresetet másik alperes 
ellen kellett volna előterjeszteni, csak az alperes személyében való változás megtörténte után teheti át a 
keresetlevelet az új alperes székhelye szerint illetékes bírósághoz. Ha az alperes személyében történő változást a 
felek egyike sem kezdeményezi, illetőleg ahhoz a felperes nem járul hozzá, a bíróságnak a keresetet az abban 
megjelölt felek között érdemben el kell bírálnia [Pp. 29. § (1) bek., 64. §, 129. § (1) bek.]. 
BH1984. 120.   A feladó megvizsgálási kötelezettsége a vasúti kocsi rátekintéssel megállapítható hiányosságaira 
terjed ki, az elhasználódás fokával összefüggő rejtett hiányosságokért - szakértelménél fogva is - a kocsi tulajdonosa 
tartozik felelősséggel [1975. évi 9. sz. tvr.-rel kihirdetetett Vasúti Árufuvarozásról szóló Nemzetközi Egyezmény 
(CIM) 27. cikk 3. § c) pont]. 
BH1984. 119.   Ha az importált terméknek fuvarozás alatt történt megsérülésével kapcsolatos kár forintban merült 
fel, úgy a fuvarozót terhelő kártérítési összeg megállapításánál a külföldi pénznemben kifejezett értékre nem kell 
tekintettel lenni [114058/1966. (I./8. E/Kk. 25.) sz. hirdetménnyel közzétett megállapodás a Nemzetközi Vasúti 
Árufuvarozásról (SZMGSZ) 25. cikk. 1. § 27. cikk 1. és 2. §]. 
BH1984. 103.   Egyszerű kivitelű síremlék állításának költsége a kárért felelős személytől jogszerűen követelhető, 
de csak a már ténylegesen felmerült költségek, teljesített kiadások erejéig [Ptk. 355. § (4) ]. 
BH1984. 73.   A kifogás nélküli átvétel ellenére is fennmarad a vasút elleni felszólamlás és keresetindítás joga, ha 
a küldemény részleges elveszésének vagy megsérülésének jegyzőkönyvben való megállapítása a vasút hibájából 
maradt el [3/1960. (V. 13.) KPM sz. rendelettel közzétett Vasúti Árufuvarozási Szabályzat (VÁSZ) 62. cikk 3. §, 63. 
cikk 2. § c) pont]. 
BH1984. 71.   A fűtőberendezés tervezőjének tisztáznia kell a hőközpont által szolgáltatott víz minőségét és a 
berendezés rendeltetésszerű működtetésének egyéb feltételeit; ennek elmulasztásáért szavatossági és kártérítési 
felelősséggel tartozik [Ptk. 344. §, 10/1968. (X. 10.) ÉVM-KGM-NIM sz. r. 10. §, 9/1972. (XII. 7.) NIM sz. r. 8. és 9. §]. 
BH1984. 60.   Nem vagyoni kártérítés iránt indított perben a károsultat ért hátrányt egészében és egységesen kell 
értékelni, valamennyi tényezőt együttesen kell mérlegelni. Ezért nem kerülhet sor a nem vagyoni kártérítésnek 
részben egyösszegben, részben pedig járadék formájában való megítélésére [Ptk. 354. §, 355. § 16. sz. Irányelv.] 
BH1984. 38.   Az üzemanyag-túlfogyasztásból eredő és a gépkocsi műszaki állapotára vissza nem vezethető 
hiányon alapuló megtérítési kötelezettség mérséklésének csak rendkívüli méltánylást érdemlő esetben van helye 
[1967. évi II. törvény 58. § (1) bek., 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 80. § (2) bek., 82. § (2) bek.]. 
BH1984. 32   I. Amennyiben a szerződésszegés szanálási intézkedésekkel áll összefüggésben, úgy a 
szerződésszegő félnek a szanálás elrendelésének okait illetően kell a vétlenségét bizonyítania. 
BH1984. 31.   A kivitelező a tervek hibája miatt nem érvényesíthet szerződésszegésre alapított igényt az 
építtetővel szemben [GKT 67/1973. sz.]. 
BH1984. 27.   A megrendelő kártérítésképpen köteles megfizetni a fuvarozás alatt tönkrement árunak egyébként 
jogszerűen visszatartott ellenértékét, ha nem teszi lehetővé, hogy a szállító a fuvarozó ellen annak felelőssége 
alapján az áruérték megtérítése iránt felléphessen [Ptk. 306. § (5) bek., 339. § (1) bek.]. 
BH1984. 18.   I. Ha a kárt több munkáltató alkalmazottja közösen okozta, a károsult - az egyetemlegesség 
mellőzhetőségének hiányában - bármelyik munkáltatótól a teljes kárát követelheti [Ptk. 344. § (1) és (3) bek., Mt. V. 
101. § (1) és (3) bek.]. 
BH1984. 17.   Használt gépkocsik értékének megállapításánál a műszaki állapot tisztázása mellett annak 
vizsgálata is elengedhetetlen, hogy hasonló gépkocsinak a szerződéskötés idején mennyi volt a használt gépkocsik 
piacán kialakult forgalmi értéke [Ptk. 201. § (2) bek., 305. §, 306. § (1) bek., Pp. 141. § (2) bek. és 164. § (2) bek.]. 
BH1983. 506.   A külkereskedelmi bizományos kártérítési felelősséggel tartozik a megbízójával szemben, ha nem 
tájékoztatja arról, hogy a külkereskedelmi szerződés az általános szabályhoz képest rövidebb igényérvényesítési 
határidőt tartalmaz [32/1967. (IX. 23.) Korm. sz. r. 21. § (2) bek.]. 
BH1983. 496.   Nincs helye az egyezség megtámadásának olyan követeléssel kapcsolatban, amelyet a felperes az 
egyezség alapjául szolgált keresetében nem érvényesített [Ptk. 210. § (1) bek.]. 
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BH1983. 487.   A kiskorú javára megítélt nem vagyoni kártérítés összegét gyámhatósági fenntartásos 
takarékbetétkönyvben kamatozó tartós betétként kell elhelyezni. Törvényt sért az olyan ítéleti rendelkezés, amely az 
összeget közvetlenül a kiskorú részére rendeli kifizetni [Ptk. 347. § (4) bek., 354. §, 355. § (1) bek., 1/1974. (VI. 24.) 
OM sz. r. 142. § (1) bek., 144. § (1) bek.]. 
BH1983. 486.   I. Szakközépiskolás tanulónak a gyakorlati oktatás keretében elszenvedett balesetből fakadó kárai 
megtérítésére a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ezek alapján lehetőség van nem vagyoni 
kártérítés érvényesítésére is [14/1976. (XII. 1.) MüM-OM sz. r. 33. § (1) és (2) bek., 1967. évi II. törvény 62. §, 
48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 83. § (5) bek., 29/1980. (XII. 20.) MüM sz. r. 6. §, 16. sz. Irányelv 7. pont]. 
BH1983. 485.   Tanulónak szorgalmi időben a termelő munkában történt foglalkoztatása során elszenvedett kárai 
megtérítésére a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni [11/1980. (VI. 25.) MüM-OM sz. 
r. 1. § (1) bek., 7. §, 8. § (4) bek., MT. 62. § (1) és (2) bek., 47/1979. (XI. 30.) MT sz. r., MK 109. sz.]. 
BH1983. 469.   Ha a felperes a kártérítés iránti követelését arra alapítja, hogy az alperes ígéretében bízva mással 
szemben fennálló munkaviszonyát megszüntette, az alperes azonban nem létesített vele munkaviszonyt, a perre az 
általános hatáskörű bíróságnak van hatásköre [Ptk. 6., 7. §, 1967. évi II. törvény 63. § (1) bek., Pp. 45. § (2) bek.]. 
BH1983. 457.   A szabványnak megfelelő minőségű termék átadása önmagában még nem jelent hibátlan teljesítést 
[14/1978. (III. 1.) MT sz. r. 17. §]. 
BH1983. 456.   A késedelem esetén járó kötbér esedékessé válásának jogszabályban megjelölt feltételei közül az az 
irányadó, amely az idő múlása folytán legkorábban bekövetkezik [7/1978. (II. 1.) MT sz. r. 21. § (1) bek. a) pont]. 
BH1983. 453.   I. Szerződésszegés esetén a hibás teljesítés miatt érvényesített kötbér összegét az aránylagos 
fuvardíj és jegyzőkönyvezéssel felmerült költség címén támasztott követelésébe be kell tudni [Ptk. 246. § (2) bek., 
306. § (3) bek., 7/1978. (II. 1.) MT sz. r. 18. §]. 
BH1983. 440.   I. A bíróság a haszonélvezeti jogot - annak tartalmát vagy időtartamát tekintve - nem módosíthatja 
[Ptk. 157. §]. 
BH1983. 416.   A megrendelő szerződéstől való elállása miatt indított kártérítési kereset esetén a szerződést 
megtámadó viszontkeresetet a keresettel együtt kell tárgyalni [Pp. 328. § (1) bek., Ptk. 201. § (2) bek., 236. § (3) bek., 
318. § (1) bek., GK 16. sz. és GKT 1/1973. sz.]. 
BH1983. 410.   A pénzintézetnek az általa folyamatba tett utólagos számlaellenőrzés megkezdésétől fogva 
megnyílik a joga a vállalkozó részéről jogosulatlanul felszámított összegeknek az állam javára történő 
visszakövetelésére. Ettől kezdve a beruházó ezeket az összegeket a saját számlája javára nem igényelheti [Ptk. 318. § 
(2) és (3) bek., 34/1974. (VIII. 6.) MT sz. r. 22. § (7) bek., 3/1974. (VIII. 6.) OT-PM sz. r. 28. § (1) és (2) bek.]. 
BH1983. 409.   Eltérő megállapodás hiányában hibás az a vetőmag, amely megfelel ugyan a szabványnak, de az 
átlagos agrotechnikai és időjárási viszonyok között való felhasználásra alkalmatlan [Ptk. 306. § (3) bek., 14/1978. 
(III. 1.) MT sz. r. 17. § 7.]. 
BH1983. 382.   Ha mind a vagyonelkobzás, mind a pénzmellékbüntetés kiszabásának fennállanak a törvényi 
feltételei: a bíróságnak vagyonelkobzást kell alkalmaznia [Btk. 62. § a) pont, 63. § (1) bek., 64. § (1) bek. a) pont és 
(3) bek.]. 
BH1983. 377.   A járadék felemesése iránti igény nemcsak a járadék megállapításának alapjául szolgáló 
körülményekben történt változást követő évtől, hanem a változások tényleges bekövetkezésének időpontjától 
kezdődően érvényesíthető [26/1980. (XII. 20.) MüM sz. r. 1., 10. §]. 
BH1983. 370.   Ha az átvevő nem kéri a vasúti fuvarozótól a küldemény kiszolgáltatáskori súlyának vagy 
darabszámának ellenőrzését annak ellenére, hogy a kérelemnek a fuvarozó eleget tudna tenni, az ennek 
következtében keletkezett bizonyítási nehézség vagy lehetetlenség az ö terhére esik [Ptk. 521. §, Pp. 389. § (3) bek., 
3/1960. (V. 13.) KPM sz. r.-tel közzétett Vasúti Árufuvarozási Szabályzat (VÁSZ) 62. cikk 3. §]. 
BH1983. 368.   A termeltető kártérítési felelősséggel tartozik a téves tájékoztatásért, ha az általa ajánlott és 
beszerzett vetőmag felhasználásával folytatott termesztéshez technológiát adott, és annak a betartását rendszeresen 
ellenőrizte [14/1978. (III. 1.) MT sz. r. 17. § (1) bek.]. 
BH1983. 366.   Tartozatlanul kapott összeg után a gazdálkodó szervezet - annak visszafizetéséig - minden egyéb 
körülménytől függetlenül kamatot köteles fizetni [Ptk. 301. § (1) és (3) bek., 302. § b) pont, 303. § (2) bek. c) pont, 
360. § (1) és (2) bek., 361. § (1) bek., 364. §, 60/1970. (XII. 31.) PM sz. r. 1. § (1) bek., GKT 30/1973. sz.]. 
BH1983. 365.   A megrendelő csak abban az esetben követelheti fedezeti vétel címén más fajtájú termék magasabb 
áron történt beszerzésével előállott vétel-árkülönbözet megtérítését a szerződésszegő szállítótól, ha a szerződésben 
lekötött fajta beszerzése nem volt lehetséges [Ptk. 4. §, 340. §]. 
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BH1983. 357.   I. A lakás jóhiszemű, jogcím nélküli használóját is megilleti a birtokvédelem [Ptk. 187. § (1) bek., és 
188. § (1) bek.]. 
BH1983. 334.   A per szüneteltetése esetén nincs helye az illetékkiszabás mellőzésének azon az alapon, hogy az 
alperes kimentette magát a szerződésszegés következményei alól [16/1976. (XII. 31.) IM sz. r. 24. § (3) bek., 5/1980. 
(VII. 10.) IM sz. r. 1. §]. 
BH1983. 325.   Gazdálkodó szervezet ellen bűncselekménnyel összefüggéssel támasztható követelés 
érvényesítésének késedelme addig az időpontig menthető, amikor a jogosult értesül arról, hogy a büntető bíróság a 
bűncselekmény elkövetői ellen érvényesített polgári jogi igényével polgári jogi eljárásra utasította [Ptk. 326. § (2) 
bek., 360. § (1) bek., 361. § (1) bek., 364. §]. 
BH1983. 302.   A magasabb vezető állású dolgozó munkaügyi vitájában hozott munkaügyi bírósági határozat elleni 
fellebbezésre az általános szabályok az irányadók. Ha a per tárgyára és értékére tekintettel a fellebbezés 
megengedett, a fellebbezés joga a feleket minden e körbe tartozó bírósági határozat ellen megilleti [Pp. 129. § (1) 
bek., 358. § (1) bek., 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 89. § (1) bek.]. 
BH1983. 293.   Az a közös jegyzőkönyvi nyilatkozat, amely szerint a károsult bérlő dolgozói folyamatosan végzik a 
kár megállapítását, nem jelent a károkozó bérbeadó részéről lemondást a bérelt raktárhelyiségben tárolt 
anyagokban bekövetkezett kár felmérésében való közreműködésről. A selejtezési eljárás szabályszerű lefolytatása 
nem pótolja a hitelt érdemlő kármegállapítás hiányát [1/1971. (II. 8.) Korm. sz. r. 53. § (1) bek., Pp. 164. §, 206. § (3) 
bek., 207. §]. 
BH1983. 288.   Nem eredményez jogvesztést, ha a megrendelő nem teszi lehetővé a szállító számára a 
rendeltetésszerű használatra alkalmatlan termék azonosítását és a kifogás megalapozottságának ellenőrzését. A 
szállító azonban igényt tarthat az emiatt keletkezett kárának megtérítésére [7/1978. (II. 1.) MT sz. r. 13. § b) pont]. 
BH1983. 286.   Ha a kártérítési keresetet az első fokú bíróság tévesen utasította el jogalap hiánya címén, a 
másodfokú bíróság abban az esetben sem hozhat a kár összegét megállapító megváltoztató ítéletet a kár - az első 
fokú eljárásban kifogásolt - összegszerűségének vizsgálata nélkül, ha arra nézve az alperes a fellebbezésre adott 
ellenkérelmében már nem nyilatkozott [Ptk. 355. § (4) bek.]. 
BH1983. 249.   Ha a gazdasági perben a kereset tárgya szerződésből eredő, de nem a termék minőségével 
kapcsolatos kártérítési igény, csak az általános illetékességi szabályok alkalmazásának van helye [Pp. 30. § (1) bek., 
36., 37. §, 365. § (3) bek., 368. § (1) bek. a) pont]. 
BH1983. 238.   Házastársi vagyonközösséghez tartozó vagyontárgy foglalás alóli feloldása iránt a másik házastárs 
által indított igényper elbírálásánál irányadó szempontok [1979. évi 18. tvr. 82. § (1) és (3) bek., Csjt. 27. §]. 
BH1983. 231.   Ha a vállalat a szabadalmi igényjogosult feltalálóval a szabadalom átruházása tárgyában kötött 
megállapodásban kötelezettséget vállal arra, hogy műszaki és gazdasági felkészültségével a találmányi megoldás 
megvalósításához szükséges fejlesztési tevékenységet elvégzi, ezt a kötelezettségét azonban felróhatóan megszegi, 
köteles a feltalálónak az ebből eredő kárát megtéríteni. A feltalálót kárenyhítési kötelezettség terheli. [Ptk. 86. §, 
1969. évi II. tv. 15. § (1) bek., Ptk. 313. §, 312. § (2) bek., 355. §]. 
BH1983. 221   Az előzetes mentesítéshez szükséges érdemesség megállapításánál nemcsak az elkövető személyét 
és életvitelét, hanem a bűncselekmény tárgyi súlyát és jellegét is értékelni kell [Btk. 104. § (1) bek.]. 
BH1983. 213.   Megalapozott annak a fiatal nődolgozónak a nem vagyoni kárának megtérítése iránti igénye, akinek 
a jobb keze több ujjának üzemi baleset következtében megroncsolódott első percét el kellett távolítani [1967. évi II. 
törvény 62. §, 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 83. § (5) bek., 16. sz. Irányelv]. 
BH1983. 205.   Hatósági árváltozás címén az eladó a vételár megfizetése után abban az esetben sem állhat el a 
szerződéstől, ha annak a tárgya a felek megállapodása értelmében az eladó birtokában maradt [Ptk. 210. § (3) bek., 
226. § (4) bek., 320. §, 381. § (1) bek., GK 19. sz. ]. 
BH1983. 204.   A fokozott veszéllyel járó tevékenységgel okozott kárért való felelősségnek szerződésben történt 
átvállalása esetén az átvállaló fél köteles a harmadik személyeknek megfizetett kártérítés összegét a veszélyes 
tevékenységet folytató félnek megtéríteni, hacsak nem bizonyítja, hogy a kár az utóbbinak vagy az utóbbi 
munkavállalójának felróható magatartása folytán keletkezett [Ptk. 339. és 345. §]. 
BH1983. 203.   A mérgező hatású vegyszeres kezelést végző légijármű üzembentartója - a veszélyes tevékenységgel 
okozott dologi károk átvállalása esetén is felelős azért, ha a légijármű vezetője nem figyelmezteti a munkát végeztető 
gazdaságot az általa észleltek alapján szakszerűtlen utasítás folytán az adott körülmények között várható 
következményekre [Ptk. 4. §, 339. §, 344. § (2) bek., 345. § (1) bek., 348. § (1) bek., 392. § (3) bek.]. 
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BH1983. 202.   A nemzetközi fuvarozási egyezmény (CIM) alapján a fuvarozási szerződésen kívül álló károsultak 
maguk is érvényesíthetik igényüket a vasúttal szemben [Ptk. 339. § (1) bek., 1975. évi 9. sz. tvr.-rel kihirdetett Vasúti 
Árufuvarozásról szóló Nemzetközi Egyezmény (CIM) 40. cikk, 42. cikk 3. §]. 
BH1983. 195.   Tartást pótló járadék csupán annak jár, akivel szemben a baleset folytán elhunyt személyt tartási 
kötelezettség terhelte. Az élettárs az életközösség megszakadása esetén az élettárstól tartást nem igényelhet, igy 
nincs tartást pótló járadékigénye sem. [Ptk. 355. § (3) bek., 358. §]. 
BH1983. 176.   I. A járadék alapjául szolgáló átlagkereset növekedése folytán a kártérítés módosítására vonatkozó 
rendelkezéseket a járadék első ízbeni megállapításánál is alkalmazni kell [12/1977. (III. 12.) MÉM sz. r. 99. §, 
26/1980. (XII. 20.) MüM sz. r. 10. § (3) bek.]. 
BH1983. 172.   Nincs helye eljárási illeték kiszabásának a pernek olyan okból történt megszüntetése esetén, amely 
miatt már a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kellett volna utasítani [Pp. 130. § (1) bek. c) és f) pont, 157. § 
a) pont, 11/1966. (VI. 29.) PM rendelet 119/C. § (1) bek. a) pont]. 
BH1983. 170.   Ha a több alperessel szemben előterjesztett kereset csak egységesen dönthető el, a másodfokú 
bíróságnak az első fokú ítéletet - adott esetben - teljes egészében felül kell bírálnia akkor is, ha a megosztva 
marasztalt alperesek közül csak az egyik fellebbezett [Pp 389. § (3) bek.]. 
BH1983. 148.   A büntető eljárás során polgári jogi igényként nem lehet érvényesíteni azt a kárt, amely nem 
közvetlenül a bűncselekmény folytán, hanem csak annak következményeként jelentkezett [Be. 55. § (2) bek.]. 
BH1983. 135.   A biztosító nem követelheti bírósági úton a balesetet okozó gépjármű üzembentartójától annak a 
kifizetett életjáradéknak a megtérítését, amelyre vonatkozóan az igényt vele szemben a biztosított alapos ok nélkül a 
lejárattól számított 6 hónap után érvényesítette [Ptk. 280. § (3) bek., 42/1970. (X. 27.) Korm. sz. r. 13. § d) pont]. 
BH1983. 134.   Az importbizományos csak abban az esetben kötelezhető a külföldi fél hibás teljesítése miatt 
felmerült megvizsgálási (szakértői) költség megtérítésére, ha annak a külföldi fél elleni érvényesítése a bizományos 
ügyviteli mulasztása miatt vált lehetetlenné [32/1967. (IX. 23.) Korm. sz. r. 21. §, 23. §]. 
BH1983. 123.   Ha az adásvételi szerződésre alapított tulajdonjog bejegyzése iránti kérelemnek az 
ingatlannyilvántartási iktatóhoz való érkezését megelőzte a zárlat bejegyzése, a tulajdonszerzés - a vevő 
jóhiszeműsége esetén is csak a zárlattal való terhelés mellett történhet [1972. évi 31. sz. tvr. 19. § (1) bek.]. 
BH1983. 111.   Ha a büntető eljárást a bíróság a vádlott halála miatt megszünteti, a magánfelet fel kell hívni, hogy 
kárigényét egyéb törvényes úton érvényesítse, s ennek megtörténtét 60 napon belül igazolja. Eddig az időpontig a 
zár alá vétel nem oldható fel [Be. 107. §, 170. § (3) bek.]. 
BH1983. 96.   I. A termelőszövetkezet a megbetegedésből származó kárát köteles a tagjának megtéríteni, ha a 
betegség bekövetkeztében vétkesség terheli [1967. évi III. tv. 89. § (1) bek., MK 30. sz.] 
BH1983. 95.   I. Elmaradt munkabér címén nem jár kártérítés a dolgozónak az üzemi baleset bekövetkezésének 
naptári évében arra az időre, amelyre baleseti táppénzt folyósították [26/1980. (XII. 20.) MüM sz. r. 14. § (2) bek., 15. 
§ (1) bek.]. 
BH1983. 85.   A külkereskedelmi bizományos nem hivatkozhat a perlési megbízás hiányára, ha nem adott a 
megbízó számára kellő tájékoztatást a külföldi fél elleni igényérvényesítés helyzetéről, a perindítás feltételeiről és 
várható eredményéről [32/1967. (IX. 23.) Korm. sz. r. 23. § (1) és (2) bek.]. 
BH1983. 79.   Ha a csökkent értékű termék szállítója nem ajánlja fel a kicserélést, nem kifogásolhatja, hogy a 
megrendelő felszólítása ellenére sem küldi vissza a termeket, hanem azt megfelelő összegű árleszállítást követelve 
megtartja [Ptk. 306. § (1) és (6) bek.]. 
BH1983. 76.   Nem illeti meg a szövetkezeti tagsági viszonyból származó jogvitákra vonatkozó tárgyi 
költségmentesség azt a peres felet, aki az ellenérdekű félként szereplő szövetkezettel nem állt tagsági viszonyban, igy 
igénye nem szövetkezeti tagsági viszonyokkal kapcsolatos jogokon és kötelezettségeken alapszik [16/1976. (XII. 31.) 
IM sz. r. 2. § (1) bek. g) pontja, 7/1977. (III. 12.) MT sz. r. 41. § (2) bek.]. 
BH1983. 63.   I. Építkezéssel okozott jogsérelem megszüntetése iránti igényét a sérelmet szenvedő fél a bíróság 
előtt érvényesítheti. Ez nem zárja ki, hogy a sérelmet szenvedő fél az államigazgatási szervtől is jogvédelmet kérjen 
[Ptk. 7. §]. 
BH1983. 36.   Bérleti szerződés jogszerű felmondása esetén a bérlet megszűnése miatt keletkezett kár 
megtérítése iránti igény - a jogellenesség hiánya folytán - nem támasztható [Ptk. 430. § (1) bek]. 
BH1983. 35.   A különböző szerződéstípusok jellemzőit vegyesen tartalmazó szerződésekkel kapcsolatos vitákat 
egyrészt a szerződések általános szabályainak, másrészt a jelleg szempontjából legközelebb eső szerződéstípusra 
vonatkozó szabályoknak megfelelő alkalmazásával kell eldönteni [Ptk. 423. §, 462. § (1) bek.]. 
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BH1983. 34.   Naposbaromfira vonatkozó jótállás esetén a károsodás tényének és összegszerűségének 
bizonyítása a megrendelőt terheli, azt azonban a szállítónak kell bizonyítania, hogy a garantált eredmény elmaradása 
az átadás után felmerült okoknak, igy a hiányos tartási és takarmányozási körülményeknek a következménye [Ptk. 
248. § (3) bek.]. 
BH1983. 24.   I. A tárgyi illeték-feljegyzési jog esetében a bíróság csak a pervesztes alperest (viszontkereset 
esetében a pervesztes felperest) és őt is csak a pervesztesség arányában kötelezi illeték fizetésére [16/1976. (XII. 
31.) IM sz. r. 20. § (1) bek.]. 
BH1983. 17.   A katonai szolgálat teljesítése közben bekövetkezett baleset akkor minősül honvédelmi 
kötelezettséggel összefüggőnek, ha az a szolgálati kötelezettség teljesítése vagy a szolgálati jog gyakorlása során 
keletkezett. A sporttevékenységek közül ebbe a körbe sorolható a kiképzési programban előirt testnevelés, továbbá 
az alegységek és tömegszervezetek által szervezett sportvetélkedők és játékok, amelyekben a részvétel kötelező.  
BH1983. 8.   A kártérítés mértéke ittas járművezetés esetén [Btk. 188. § (2) bek. a) pont, 1967. évi II. törvény 57. 
§ (1)-(3) bek. 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 79. § (1) bek. b) pont]. 
BH1982. 505.   A büntető eljárásban a magánfélnek megítélt kártérítés kapcsán az engedményes nem jogosult arra, 
hogy a saját részére is végrehajtási lap kiállítását kérje [Be. 211. §]. 
BH1982. 489.   Ha a termelőszövetkezeti tag házastársa nem tagja a termelőszövetkezetnek, a házastárs halála 
esetén a megszűnt tagsági viszonyból eredő igényét az általános hatáskörű bíróság előtt érvényesítheti [Pp. 45. § (2) 
bek., 349. §, 1967. évi III. tv. 95. §, 12/1977. (III. 12.) MÉM sz. r. 107. §]. 
BH1982. 486.   I. A munkáltató a nem gépjárművezetői munkakörben foglalkoztatott dolgozóját csak az általa 
üzembentartott olyan gépkocsi vezetésével bízhatja meg, amelyet casco szerződéssel biztosított. Ha a dolgozó a 
munkáltató által nem biztosított gépkocsiban kárt okozott, a kárnak csak azt a részét köteles - felelőssége 
mértékének és arányának megfelelően megtéríteni, amely casco biztosítás alapján nem térült volna meg [1967. évi II. 
törvény 60. §, 7/1980. (IV. 4.) MüM-KPM sz. r. 1., 2., 4. § (1) bek.]. 
BH1982. 482.   Nemzetközi légifuvarozás során külföldi származású küldeményben keletkezett károsodással 
kapcsolatban a kár összegét nem az un. Varsói Egyezmény, hanem a Légifuvarozók Nemzetközi Szövetségének 
(IATA) „kárbenyújtási egyezménye” szerint meghatározott legmagasabb összegek figyelembevételével és külföldi 
pénznemben kell meghatározni [Ptk. 506. § (2) bek., Nemzetközi Légifuvarozásra vonatkozó, Varsóban 1929. 
október 12-én aláirt és az 1936. évi XXVII. törvénnyel kihirdetett, valamint az 1955. szeptember 26-án aláirt és az 
164. évi 19. sz. tvr.-tel módosított Egyezmény (Varsói Egyezmény) 22. cikk (2) bek. a) pont, (5) bek.]. 
BH1982. 480.   Társadalmi tulajdon védelme vagy széles körben fenyegető veszély elhárítása érdekében a 
megbízás nélküli ügyvivő beavatkozása az intézkedésre jogosult, illetőleg köteles személy akaratától függetlenül is 
helyénvaló [Ptk. 484., 485., 486. § (2) bek.]. 
BH1982. 469.   Egyezség esetében a bíróság a perköltség felöl csak a felek kérelmére határoz, a költségmentesség, 
az illetékmentesség és az illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt illeték viseléséről viszont hivatalból kell 
határoznia, és kötelezni kell a feleket az említett költség vagy megfelelő részének a megfizetésére, még akkor is, ha a 
perköltség megfizetésében egyik felet sem marasztalja [16/1976. (XII. 31.) IM sz. r. 18., 19., 21., 22. és 28. §, 11/1966. 
(VI. 29.) PM sz. r. 116. § (1) bek. a) pont, Pp. 78. § (2) bek., 82. § (2) bek.]. 
BH1982. 443.   Ha a munkáltató ötezer forintot meghaladó összegű kártérítési igényt érvényesít a dolgozóval 
szemben, az e tárgyban hozott munkaügyi bírósági határozat ellen fellebbezésnek van helye[Pp. 358. § (1) bek. b) 
pont, 1967. évi II. törvény 57. § (2) bek., 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 79. § (1) bek. a) pont]. 
BH1982. 438.   Vagylagos marasztalás iránt több alperes ellen indított kereset esetén az egyik alperest marasztaló 
ítéleti rendelkezést a másodfokú bíróság akkor is csak a teljes első fokú ítélet egységes felülbírálásával változtathatja 
meg, ha a felperes nem fellebbezte meg a másik alperes ellen indított kereset elutasítását [Pp. 389. § (3) bek.].  
BH1982. 437.   Jogerőre emelkedett ítéletet kijavító végzés elleni fellebbezés vitathatja a kijavítás jogszerűségét és 
helyességét, de nem irányulhat az ítélet megállapításainak megváltoztatására [Pp. 224. § (1) bek.]. 
BH1982. 431.   Szerződés meghiúsulása miatt felmerült többletköltségnek mint kárnak a megtérítése esetén a 
kártérítési összeg után a kamatot nem a meghiúsulásnak, hanem a költség felmerültének időpontjától kezdve kell 
fizetni [Ptk. 360. § (1) bek.]. 
BH1982. 423.   I. Amennyiben a műtét során a műtéti szövődmények (sérülések) fokozott veszélyével kell 
számolni, kellően gondos eljárás mellett elvárható, hogy a műtétet végző orvos ezek felderítésére és 
következményeinek elhárítására különös figyelmet fordítson [Ptk. 339. § (1) bek., 1972. évi II. tv. 43. §]. 
BH1982. 421.   Az a körülmény, hogy a vasút az őt jogszabályi rendelkezés folytán terhelő csomagmegőrzési 
kötelezettségének automaták felszerelésével tesz eleget, egymagában még nem mentesíti az ilyen esetben vétkességi 
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alapon fennálló felelőssége alól [1968. évi IV. tv. 8. §, 318. 339. §, Magyar Vasúti Személy-, Poggyász és 
Expresszárudíjszabás 45. cikkének 1. és 2. §-a és a 6. §-ához fűzött Közlekedési Határozmány]. 
BH1982. 391.   A külkereskedelmi bizományostól elvárható, hogy a megbízónak kártól való megóvása körében 
szakszerűen és kellő időben tájékoztassa megbízóját a külföldi perindítás szükségességéről és kilátásairól, időbeli 
korlátairól, hogy az az igy feltárt adatok birtokában dönthessen a perlési megbízás megadása vagy mellőzése felöl 
[32/1967. (IX. 23.) Korm. sz. r. 23. § (1) bek.]. 
BH1982. 389.   Ha az SZMGSZ hatálya alá tartozó nemzetközi vasúti fuvarozás körében az eset körülményei alapján 
nem vélelmezhető a küldemények sérülten történt feladása, és a sérülés oka egyébként ismeretlen, a kiszolgáltató 
vasút a küldemény sérülés folytán keletkezett értékcsökkenéséért kártérítési felelősséggel tartozik [114 058/1966. I. 
8. E. (Kk. 25.) sz. hirdetménnyel közzétett megállapodás a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról (SZMGSZ) 22. cikk 1. §, 
2. § 4. pont, 7. §]. 
BH1982. 386.   Ha a megrendelő a rendeltetésszerű célra meg nem felelő szolgáltatás kicserélése folytán olyan 
magasabb értékhez jut, amelyet a szerződésben meghatározott ellenérték nem fedezett, holott a szerződés helyes 
megkötése esetén erre is figyelemmel kellett volna lenni, az igy szerzett vagyoni előny ellenértékét a megrendelőnek 
kell viselnie és azt a vállalkozóval szemben kártérítésként nem érvényesítheti [Ptk. 361. § (1) bek., GKT 76/1973. 
sz.]. 
BH1982. 383.   A vadászatra jogosultnak és a vadak által veszélyeztetett területek használójának a vadriasztásban 
együtt kell működniük és lehetőleg meg kell állapodniuk a leghatásosabb vadriasztási módozatokban. Ha a 
vadászatra jogosult felhívás ellenére sem közli a vadak elleni védekezésnek szakszerűen hatékony és a 
területhasználó rendes gazdálkodásának körét meghaladó módozatait, úgy a vadriasztás igazolt költségeit teljes 
egészében meg kell téríteni [1961. évi VII. tv. 34. § (3) bek.]. 
BH1982. 372.   Kártérítési felelősség fennállása esetén elsősorban az eredeti állapot helyreállítását kell elrendelni, 
ha az lehetséges. Csak e lehetőség hiányában kerülhet sor pénzbeli kártérítésre. Nincs akadálya annak, hogy a 
károkozó az általa okozott károk egy részét kijavíttassa, más részét pedig pénzbeli kártérítéssel reparálja [Ptk. 355. § 
(1) és (4) bek., PK 44. sz.]. 
BH1982. 353.   A termelőszövetkezetnek a tagja, illetve a tag jogutódja nem vagyoni káráért való felelősségére a 
munkajog szabályai az irányadók [1967. évi III. tv. 89., 90. §, 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 83. § (5) bek., 101. § (3) 
bek., 12/1977. (III. 12.) MÉM sz. r. 99. §, 16. sz. irányelv 9. pont]. 
BH1982. 352.   A járadék felemelésénél nem a jogosultnak az üzemi baleset (foglalkozási megbetegedés) előtt 
betöltött munkakörével azonos vagy hasonló munkakörben dolgozók keresetében bekövetkezett béremelkedés, 
hanem a munkáltatónál megvalósult átlagos éves bérfejlesztés mértéke az irányadó [26/1980. (XII. 20.) MüM sz. r. 9. 
§ a) és d) pont, 10. § (3) bek.]. 
BH1982. 337.   A vevőszolgálati csekkfüzetnek a szerződés teljesítésekor a vevő részére történt átadásával jótállási 
jogviszony jön létre a vevő és a jótállás teljesítésére köteles gazdálkodó szervezet között [Ptk. 248. §, 299. § (1) bek., 
360. § (1) bek.]. 
BH1982. 307.   Mezőgazdasági szövetkezet a gazdasági bíróság előtt csak a saját vagy a keretében működő 
szakcsoport vagyonát ért kár megtérítése iránt érvényesíthet igényt, de a tagok egyéni gazdaságában, személyi 
tulajdonában bekövetkezett kár megtérítése végett nem támaszthat követelést [Pp. 396. §]. 
BH1982. 297.   Hibás teljesítésből eredő kár megtérítése iránt folyamatba tett perben éppúgy módot kell nyújtani a 
felróhatóság hiányának bizonyítására, mint a szerződésen kívüli károkozás címén támasztott követelés esetében 
[Ptk. 310. és 339. §, Pp. 182. § (3) bek.]. 
BH1982. 263.   Az üzemi balesetet szenvedett dolgozót a baleseti táppénznek a baleset bekövetkezése naptári 
évének végéig folyósítása idejére elmaradt munkabér címén kártérítés abban az esetben sem illeti meg, ha 
táppénzének összege kevesebb az elmaradt munkabérénél [1967. évi II. törvény 62. §, 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 
83. § (3) bek., 17/1975. (VI. 14.) MT sz. r. 28. § (1) bek., 177. § (1) bek., 26/1980. (XII. 20.) MüM sz. r. 14. § (2) bek., 
15. § (3) bek.]. 
BH1982. 257.   Ha az import-bizományost ügyviteli mulasztás nem terheli, a megbízó a hibásnak bizonyult 
importtermék beszerzésével kapcsolatos kiadásokat abban az esetben is köteles a bizományosnak megtéríteni, ha a 
külföldi eladó vállalta a termék lecserélését [38/1967. (IX. 23.) Korm. sz. r. 25. § (1) bek., 31. § (2) bek.]. 
BH1982. 255.   Öntözővíz szolgáltatásának az öntözési idényben legalább kétnapi folyamatos szüneteltetése esetén 
az éves alapdíj 33%-os csökkenésének van helye, függetlenül attól, hogy a vízhasználó milyen mennyiségű vizet 
igényelt, illetőleg a vízhiány miatt keletkezett kára milyen összeget tett ki [5/1979. (XII. 14.) OVH-ÁH sz. rendelkezés 
5. § (6) és (7) bek.]. 
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BH1982. 250.   Az anyagi és az eljárási jogszabályban megállapított határidők elteltének számítási módja 
különböző, és az anyagi jogi határidőt nem lehet egyben eljárásjogi határidőnek is tekinteni [Ptk. 324. § (1) bek., 326. 
§ (1) bek., 1960. évi 11. sz. tvr. 3. § (2) bek., Pp. 105. § (4) bek.]. 
BH1982. 241.   I. Nem vagyoni kárpótlás összege után a károsodás bekövetkeztétől késedelmi kamat jár. A 
károsodás bekövetkeztének azt az időpontot kell tekinteni, amikor a társadalmi életben való részvétel vagy az élet 
tartós, súlyos megnehezedése megkezdődött. Ez az időpont azonban nem esik egybe szükségképpen a károkozó 
magatartás időpontjával [Ptk. 301. § (1) bek., 354. §, 355. § (1), (2) és (3) bek., 360. § (1) és (2) bek.]. 
BH1982. 236.   I. Ha a személyhez fűződő jog sérelme miatt a bíróság az alperest elégtételt adó nyilatkozatnak a 
perben nem álló napilapban stb. való közzétételére kötelezi, előzetesen tisztáznia kell, hogy a közzétételnek nincs-e 
akadálya [Ptk. 79. §, Pp. 345. § (3) bek.]. 
BH1982. 221.   A termelőszövetkezeti tagnak a háztáji gazdaságban folytatott tevékenységével összefüggésben 
felmerült jogvita olyan tagsági vita, melynek eldöntése a szövetkezet szerveinek, per esetén a munkaügyi bíróságnak 
a hatáskörébe tartozik [Pp. 349. § (2) bek., 1979. évi 16. sz. tvr. 3. § (1) bek., 1979. évi 31. sz. tvr. 1. §]. 
BH1982. 220.   A termelőszövetkezetnek a tagjával kötött haszonbérleti szerződésből származó jogvita eldöntése a 
járásbíróság, a tagnak a háztáji földön való gazdálkodásával összefüggésben felmerült jogvita eldöntésére pedig a 
munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 45. § (2) bek., 149. § (1) bek., 1967. évi III. tv. 93. §, 7/1977. (III. 12.) 
MT sz. r. 119. §]. 
BH1982. 216   Az üzemi balesetet szenvedett dolgozó csak a jogszabályok által megengedett tevékenységből 
származó jövedelmének elmaradásából eredő kárának megtérítésére tarthat igényt. Az iparjogosítványhoz kötött, de 
anélkül folytatott tevékenység elmaradásából származó kárt a munkáltató nem köteles megtéríteni [1967. évi II. 
törvény 62. §, 17/1968. (IV. 14.) Korm. r. 112. §, 26/1980. (XII. 20.) MüM r. 3. § (3) bek.]. 
BH1982. 215.   Nem lehet a leltárhiányért fennálló felelősség szabályai szerint felelőssé tenni a dolgozót olyan 
dolgokban bekövetkezett hiányért, amelyek nem tárgyai a kereskedelmi áruforgalomnak, hanem mint 
fogyóeszközök szükségesek a kereskedelmi tevékenység fenntartásához [2/1968. (I. 16.) Korm. sz. r. 1. § (2) bek.]. 
BH1982. 202   Üzemleállás, illetve emiatt bekövetkezett termeléskiesés folytán elmaradt haszon kártérítésként 
nem állapítható meg, ha a kivitelezőt terhelő javítási kötelezettség a szokásos évi karbantartás ideje alatt elvégezhető 
lett volna [Ptk. 318. § (1) bek., 339. § (1) bek., 340. § (1) bek.]. 
BH1982. 195.   I. A Pp. 45. §-a alapján a bíróság kijelölése kérdésében a Legfelsőbb Bíróságnak csak akkor kell 
döntenie, ha a másodfokú bíróság területén nincs olyan bíróság, amely az ügyben eljárhat [Pp. 45. § (2) bek.]. 
BH1982. 162.   Nem lehet eljárási szabályként is értelmezni azt a törvényi rendelkezést, amely szerint a jogalap 
nélküli gazdagodásra - a külön nem szabályozott kérdésekben - a kártérítés szabályait kell megfelelően alkalmazni 
[Pp. 366. § (1) bek. és (2) bek. a) pont, Ptk. 361., 364. §]. 
BH1982. 155.   Hibás termék értékcsökkenése fejében fizetett összeg árleszállítás és nem kártérítés címén jár, ezért 
abba nem kell betudni a hibás teljesítés miatt követelt kötbérösszeget [Ptk. 246. § (2) bek., 306. § (1) bek., 7/1978. 
(II. 1.) MT sz. r. 18. § (1) bek.]. 
BH1982. 151.   Út menti fák kitermelésével kapcsolatos kártérítési igény elbírálásához nélkülözhetetlen a 
kitermeléssel érintett területsáv tulajdonjogának tisztázása [Ptk. 95. §., 339. §, 1962. évi 21. tvr., 34/1962. (IX. 16.) 
Korm. sz. r.]. 
BH1982. 147.   Semmis szerződésre alapított kereseti kérelemre bírósági meghagyás nem bocsátható ki akkor sem, 
ha egyébként a bírósági meghagyás kibocsátásának törvényi feltételei megvannak és a kibocsátást kizáró törvényi 
okok nem állanak fenn [Pp. 136. § (2) bek., PK 400. sz.]. 
BH1982. 144.   Ha a kötelezett a gyermektartásdíj általános mértékét meghaladó összegben vállalja a tartás 
megfizetését, a bíróságnak az egyezség jóváhagyása előtt vizsgálnia kell, hogy ez a vállalás a gyermek szükségletei 
érdekében indokolt-e, vagy kötelezett csupán harmadik személy igényének kielégítési alapját kívánja elvonni 
[12/1974. (V. 14.) MT sz. r., Ptk. 203. § (1) bek., Pp. 148. §, 1979. évi 18. tvr. 151. § (2) bek., 105. és 106. §]. 
BH1982. 140.   Bírósági jogkörben okozott kárért való felelősség megállapítása szempontjából a felróhatóság 
megítélése körében kettős követelmény érvényesül: egyfelől elvárható a szocialista törvényességnek megfelelő 
lelkiismeretes bírói munka, ugyanakkor e téren is érvényre kell jutnia az ítélkezés függetlensége garanciális elvének. 
- Egymagában az a körülmény, hogy a bíróság határozata utóbb tévesnek (törvénysértőnek) bizonyult, nem vezethet 
annak megállapítására, hogy a meghozatalában közreműködő bíró vétkes magatartást tanúsított, igy felróhatóság 
hiányában a kártérítési felelősség sem foghat helyt [Ptk. 349. §., 339. § (1) bek., PK 42. sz]. 
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BH1982. 103.   A megrendelő az átvételi késedelem ideje alatt is élhet a szerződéstől való általános elállási jogával. 
Az elállás esetén fizetendő kártérítés (kártalanítás) összege elérheti, sőt meg is haladhatja az át nem vett termék 
ellenértékét [Ptk. 340. §, 381. § (1) bek.]. 
BH1982. 101.   Az a gazdálkodó szervezet, amelynek tudnia kell, hogy a termékre a szállítási szerződés nem jött 
létre, ennek ellenére import utján szükségtelenül szerez be hozzá anyagot, nem tekinthető jóhiszeműnek, és nem 
érvényesíthet a Ptk. 6. §-a alapján kártérítési igényt [Ptk. 6. §, 216. § (2) bek., 339. §]. 
BH1982. 66.   Az üzemi baleset következtében súlyosan megsérült, a mozgásában jelentékeny mértékben 
korlátozott, de rokkantnak nem minősülő dolgozó kárenyhítési kötelezettségének elbírálásánál az e 
kötelezettségének teljesítését befolyásoló körülményeket alaposan fel kell deríteni. Figyelemmel kell lenni a baleseti 
sérült életkorára, szakképzettségére és elsősorban arra, hogy a lakóhelyén vagy annak közvetlen környékén, általa 
különösebb nehézség nélkül megközelíthető helyen van-e olyan betölthető munkahely, ahol az egészségi állapotának 
megfelelő munkakörben foglalkoztatható, illetve van-e lehetőség olyan bedolgozói munkára, amelyre alkalmas és 
amelyet el is tud végezni [26/1980. (XII. 20.) MüM sz. r. 9. § d) pont]. 
BH1982. 62.   A követelést elismerő nyilatkozatnak egyértelműen határozottnak kell lennie [Pp. 221. § (2) bek.]. 
BH1982. 59.   Ha a bizományos a megbízó által átutalt összegből késedelemmel egyenlíti ki a külföldi fél jogos 
pénzkövetelését, a megbízó nem követelhet tőle kamatot azon a címen, hogy az átutalt összeget a felhasználás 
késedelmének idejére neki nem utalta vissza [32/1967. (IX. 23.) Korm. sz. r. 28. § (2) (3) bek., 31. § (1) bek.]. 
BH1982. 56.   A kötbérnek az azt meghaladó kárösszegbe való betudása szempontjából a különböző szerződések 
megszegéséből eredő követelések nem vonhatók össze [7/1978. (II. 1.) MT sz. r. 18. § (1) bek., 20. § (1) és (2) bek., 
Ptk. 246. § (2) bek.]. 
BH1982. 55.   Ha az exportáló külkereskedelmi vállalat azért kényszerül magasabb áron fedezeti vételre, mert az 
alacsonyabb áron szerződött belföldi szállító a szerződés teljesítését jogtalanul meghiúsítja, az utóbbi nem 
mentesülhet a kártérítési felelősség alól, és annak mértéke nem csökkenthető azon az alapon, hogy az exportügylet a 
külföldi árfolyamváltozás folytán végül kedvezőbb feltételek mellett realizálódott [Ptk. 312. § (2) bek.]. 
BH1982. 52.   Ha a felperes a balesetből eredő keresetét nem a munkáltatója, hanem - a polgári jog általános 
szabályaira hivatkozással - a kárt közvetlenül okozó személy ellen terjesztette elő, a bíróság hatáskörének hiányát 
azon az alapon, hogy a per eldöntése a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik, nem állapíthatja meg és nem 
rendelheti el ez okból a keresetlevélnek a munkaügyi bírósághoz való áttételét [Pp. 130. § (1) bek. b) pont]. 
BH1982. 23.   Darabáru fuvarozása esetén a fuvarozót feltétlen mérlegelési kötelezettség terheli, amellyel 
szemben a mérleg tartós meghibásodására nem hivatkozhat [8/1974. (XII. II.) KPM-ÁH sz. r.-tel közzétett Darabáru-
fuvarozási Díjszabás 17. §, 32. § (1) bek., Ptk. 4. § (4) bek.]. 
BH1982. 9.   A jogi képviselet nélkül eljáró baleseti sérültet a bíróság köteles figyelmeztetni a vagyoni és nem 
vagyoni jellegű kárigényének érvényesítésének lehetőségére és feltételeire egyaránt [Pp. 3. § (1) bek., 146. § (3) bek., 
Ptk. 355. § (4) bek., 354. §]. 
BH1982. 6.   A strandot üzemeltető szervezettől nemcsak azt lehet elvárni, hogy kijelölje a fürdő területét, 
felszereljen egy mentőcsónakot és alkalmazzon egy mentőst, hanem azt is, hogy a mentős kötelességeit pontosan 
megszabja, a munkáját ellenőrizze és a mentés feltételeit kellően megszervezze. Ennek elmulasztása megalapozza a 
kártérítési felelősséget [Ptk. 339. § (1) bek., 340. § (1) bek.]. 
BH1981. 516.   Nincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely szerint az áramszolgáltatás szüneteltetéséről a 
fogyasztót tértivevénnyel kell értesíteni, igy az ajánlott levél formájában való közlés nem szolgálhat kártérítési 
felelősség megállapításának alapjául [4/1971. (VI. 5.) NIM sz. r.-tel közzétett Villamosenergia Közszolgáltatási 
Szabályzat 12. § (2) bek., 21. § (2) bek.]. 
BH1981. 513.   Az együttműködési kötelezettség megszegéseként jogellenes mulasztásnak minősül a szállítónak az 
a magatartása, hogy a visszárujegyzékre és az egyenlegközlő értesítésre, valamint a teljesítési felhívásra nem ad 
választ, és emiatt a megrendelő a postacsomag elvesztéséből eredő kártérítési igényét az elévülési időn belül nem 
tudja érvényesíteni [Ptk. 4. § (3) bek., 339. § ]. 
BH1981. 510.   A szerződés jellegének megítélése szempontjából nem annak elnevezése, hanem tartalma az 
irányadó [Ptk. 4. § (3) bek., 200. § (1) bek., 205. § (3) bek., 207. § (1) bek., 306. §, 389. §, 392. § (3) bek., 7/1978. (II . 
1.) MT sz. r. 18. § ]. 
BH1981. 500.   A kisajátítás mint a tulajdon és a tulajdon tárgyaihoz fűződő jogok elvonásának jogszabályi 
feltételekhez és az illetékes hatóság engedélyező határozatához kötött módja nem jogellenes tevékenység, ezért a 
kisajátítást kérő kártérítési felelőssége nem állapítható meg. A kisajátítás és az azzal kapcsolatos kártalanítás 
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körében a kisajátítást kérőt nem lehet nem vagyoni kár megtérítésére kötelezni [Ptk. 178. §, 1976. évi 24. tvr. 16. §., 
Ptk. 354. §]. 
BH1981. 480.   I. A dolgozó nem indíthat keresetet a munkáltatója ellen csupán annak megállapítása iránt, hogy 
üzemi balesetet szenvedett, ha a munkáltató összegszerű marasztalásának nincs akadálya [Pp. 123. §]. 
BH1981. 467.   A gondatlan üzemeltetés folytán előállott költségek - önokozta kárként abban az esetben is a 
jogosultat terhelik, ha az eladó megbízottja a vevőszolgálat körében a nem garanciális jellegű hibák javítását is 
elvállalta [Ptk. 340. §]. 
BH1981. 434.   A munkaügyi bíróság szövetkezeti tagsági vitában hozott határozata ellen csak akkor nincs helye 
fellebbezésnek, ha a vita tárgya a tag munkavégzése vagy értejáró díjazás mértéke [Pp. 358. §, 1979. évi 16. sz. tvr. 3. 
§, 1979. évi 31. sz. tvr. 20. §]. 
BH1981. 433.   A munkaügyi bíróság előtt folyó perben elengedhetetlenül szükséges annak tisztázása, hogy a 
munkát végző személy munkaviszony vagy szövetkezeti tagságiviszony alapján végezte a munkáját - egyebek között 
azért -, mert a jogorvoslat lehetősége ettől függően alakul [Pp. 358. §, 1967. évi III. tv. 93. § (1) bek., 1979. évi 31. sz. 
tvr. 26. § (1) bek., (III. 12.) MT sz. r. 117. § f) pont, 118. § (1) bek.]. 
BH1981. 417.   A fuvarozó által csak formálisan felvett, hiányos tartalmú kiszolgáltatás előtti jegyzőkönyv nem 
alkalmas a felelőssége kizárására [1/1967. (III. 10.) KPM sz. r.-tel közzétett Vasúti Árufuvarozásra vonatkozó 
Nemzetközi egyezmény (CIM) 27. cikk 1. §]. 
BH1981. 416.   MÁV csererakodóalapokon való szállítás esetén a rakodólapok sérülései miatt az átvevőnél 
keletkezett károkért (késedelmi díj, javítási költség stb.) az utóbbival szemben általában a feladó-szállító felel. Ez 
azonban nem zárja ki azt, hogy nem a hibájából keletkezett kárt a fuvarozóra áthárítsa [673 328/1966. sz. alatt 
közzétett Magyar Vasúti Árudíjszabás I. részéhez fűzött „Árufuvarozás rakodólapon” c. III. sz. melléklet 20. pont]. 
BH1981. 371.   Jogalap nélküli gazdagodás címén érvényesített követelés a gazdagodás megtörténtével - vasúti 
küldeményeknek téves címre való kézbesítése esetén annak megtörténtekor - válik esedékessé [Ptk. 359. § (1) bek., 
364. §]. 
BH1981. 339.   Az 1967. évi II. törvény 58. §-ában meghatározott megőrzési felelősségnek három együttes feltétele 
van: a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettség fennállása, a dolgoknak a kötelezettség mellett jegyzék vagy 
elismervény ellenében történt átvétele, kizárólagos használata vagy kezelése. Bármely feltétel hiánya az e felelősség 
alóli mentesülést eredményezi [1967. évi II. törvény 58. §, 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 80. § (1) bek.]. 
BH1981. 333.   A szállítmányt biztosító vállalat jogosan emel kártérítés címén beszámítási kifogást a biztosított 
ellen, ha az nem adja át részére azokat a bizonyítékokat, amelyek segítségével a szállítmányozóval vagy annak 
megbízottjával szemben kártérítési igényét törvényi engedményesként az elévülési időn belül érvényesíthette volna 
[Ptk. 558. § (1) bek. 1975. évi 9. sz. tvr.-tel közzétett Vasúti Árufuvarozásra vonatkozó Nemzetközi Egyezmény (CIM) 
27. cikk 1. §, Ptk. 520. § (3) bek.]. 
BH1981. 325.   A fizetési meghagyásnak ellentmondással nem érintett része jogerőre emelkedik, s az ellen 
perújításnak van helye. A perújítási kérelem csak külön eljárásban terjeszthető elő [Pp. 319. § (1) bek., 321. §, 260. §]. 
BH1981. 301.   Ha a bíróság a dolgozó üzemi balesetre (foglalkozási megbetegedésre) alapított kártérítés iránti 
keresetét - a perben megjelölt tényalap és a bekövetkezett egészségkárosodás közötti okozati összefüggés hiánya 
miatt jogerős ítéletével elutasította, az ítélet anyagi jogereje nem zárja ki, hogy a dolgozó a munkáltatójával szemben 
az egészségi állapotában utóbb bekövetkezett olyan változásokra alapozottan érvényesítsen kártérítési igényt, 
amelyek az orvostudomány újabb eredményein alapuló orvosi megállapítás szerint nyilvánvalóvá teszik az 
egészségkárosodás és az üzemi baleset (foglalkozási megbetegedés) közötti okozati összefüggés fennállását [Pp. 229. 
§, 1967. évi II. törvény 62. §, MK 93. sz.]. 
BH1981. 295.   A bizományos kártérítési felelősségét kell megállapítani, ha a fekbér elhárítása érdekében 
szükséges intézkedéseket kellő időben nem tette meg [32/1967. (IX. 23.) Korm. sz. r. 23. § (1) bek.]. 
BH1981. 292.   A megrendelő - kártérítés ellenében - nemcsak az egész szolgáltatásra, hanem annak egy részére 
vonatkozóan is elállhat a szerződéstől [Ptk. 395. § (1) bek.]. 
BH1981. 288.   A jogosult olyan közlése, amely szerint a kicserélés késedelme miatt nála „termeléskiesés 
jelentkezik és kötbérigénnyel él „, olyan tartalmú jognyilatkozat, amelynek alapján a kötelezett arra következtethet, 
hogy a hibás teljesítés folytán kár merült fel és kártérítési igény érvényesítésével számolhat. A kárenyhítési 
kötelezettség körébe nem tartozik az, hogy a károsult a kár összegéről a kárt okozót időszakonként tájékoztassa [Ptk. 
306. §, 310. §, 340. § (1) bek.]. 
BH1981. 246.   Ha a külkereskedelmi bizományos azáltal okoz kárt megbízójának, hogy a külföldi fél elleni, 
szerződésszegésből származó igényt elévülni hagyja, a kártérítési kötelezettsége a követelés elévülésének 
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időpontjában válik esedékessé. Ettől kezdve az őt terhelő kártérítési összeg után belföldi megbízója részére abban az 
esetben is évi 15%-os kamatot köteles fizetni, ha a külföldi fél az igény érvényesítése esetén csak ennél alacsonyabb 
mértékű kamatot lett volna köteles fizetni [32/1967. (IX. 23.) Korm. sz. r. 23. § (2) bek., 60/1970. (XII. 31.) PM sz. r. 
1. § (1) bek.]. 
BH1981. 234.   Nincs eljárásjogi akadálya annak, hogy a jogosult a fellebbezési eljárásban más szavatossági jogra 
térjen át és az anyagi jogi rendelkezések alapján nem teljesíthető kicserélés iránti igény helyett árleszállítás iránti 
igényt érvényesítsen [Pp. 247. § (1) bek. a) pont]. 
BH1981. 225.   Tartás elmulasztása miatt indított büntető ügyben a terheltnek a hátralékos tartásdíj tekintetében 
kártérítésként megfizetésre kötelezésére akkor sem kerülhet sor, ha a terhelt helyett ideiglenesen az állam 
folyósította a tartásdíjat a jogosult részére [Be. 55. § (2) bek., 56. §, 215. §, Btk. 196. § (1) bek., BK 33. sz.]. 
BH1981. 214.   I. Ha a bűnszövetségben elkövetett sikkasztást fizikai és pszichikai közreműködésével segítő utólag 
részesül a jogtalan vagyoni haszonból: cselekménye nem orgazdaságot, hanem bűnszövetségben elkövetett 
sikkasztáshoz nyújtott bűnsegélyt valósít meg [Btk. 21. § (2) bek., 317. § (2) bek. a) pont, (6) bek. b) pont, 326. § (4) 
bek. a) pont]. 
BH1981. 210.   A raktári dolgozók leltárhiányért való felelőssége szempontjából raktárnak minősül az olyan 
zárható szekrény is, amelyben a szabályszerűen átvett anyagot (raktári készletet) tárolják [18/1970. (VI. 4.) Korm. 
sz. r. 2. § (2) bek.]. 
BH1981. 203.   A bankhitelnek beruházás késedelmes befejezése miatt keletkezett kamata és a beruházási járulék a 
beruházó kára, amelyet a szerződésszegő félnek meg kell térítenie [Ptk. 299. § (1) bek., 344. §]. 
BH1981. 201   Ha az importáló gazdálkodó szervezet az általa észlelt vagy észlelhető hibás teljesítést nem 
kifogásolja, azt a szállítójával nem közli és ezáltal a belföldi szállítót megfosztja attól a lehetőségtől, hogy a külföldi 
szállítóval szemben szavatossági igényét érvényesíthesse, kártérítési felelőséggel tartozik [Ptk. 318. § (1) bek., 339. § 
(1) bek., KGST 1968/1975. évi Általános Szállítási Feltételek (ÁSZF)]. 
BH1981. 188.   A nem vagyoni kárpótlás mértékét jelentősen emelő tényezőként, következésképpen a súlyos 
baleset rendkívüli következményeként kell értékelni, hogy fiatal, munkaképességének teljében levő ember 
mozgásképtelensége folytán 100%-ban és véglegesen rokkanttá vált, egész életében mások gondozására szorul, s igy 
életlehetőségei mind egyéni, mind pedig társadalmi szinten igen nagy mértékben leszűkültek [Ptk. 354. §]. 
BH1981. 187.   I. A kórház kártérítési felelősségével kapcsolatban a „műtéti kockázat” fogalmi körébe nem vonható 
az olyan orvosi tevékenység és magatartás, amely a jogi megítélés szempontjából felróható magatartásnak minősül. 
Nem minősülhet műtéti kockázatnak az sem, ha a szövődményt az idézte elő, hogy a műtéti beavatkozást 
„akaratlanul” nem megfelelő képzettségű és gyakorlati készséggel rendelkező orvos végezte [Ptk. 339. § (1) bek.]. 
BH1981. 166   A foglalkozási betegségben megbetegedett, rokkantsági nyugdíjban részesülő dolgozónak nem 
keletkezik az elévülés szempontjából önálló, új igénye azáltal, hogy időközben az öregségi nyugdíjra való 
jogosultságot megszerezte volna, ha korábban nem rokkan meg [1967. évi II. törvény 5., 62. §, MK 93. sz.] 
BH1981. 162.   Exportszállítmányban bekövetkezett fuvarkár mértékét az exportszámla alapján az SZMGSZ-nek 
megfelelő módon kell meghatározni [a 104 153/1974. sz. alatt közzétett Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló 
megállapodás (SZMGSZ) 24. cikk 1. §, 25. cikk 1. §, 27. cikk 1., 2. §-ai, 3/1960. (V. 13.) KPM sz. r.-tel közzétett Vasúti 
Árufuvarozási Szabályzat (VÁSZ) 21. cikk 4. §, 23. cikk 7. §]. 
BH1981. 159   A továbbszaporításhoz szükséges biológiai érettség a fémzárolt vetőmag törvényes kelléke [Ptk. 
305. § (1) bek.]. 
BH1981. 143.   A kártérítési kötelezettség késedelmes teljesítése a kártérítés mértéke szempontjából azzal a 
követelménnyel jár, hogy az időközben bekövetkezett értékemelkedés alapulvételével kell a károsult vagyonában 
beállott értékcsökkenést megállapítani [Ptk. 355. § (1), (2) és (4) bek., 360. § (1) bek.]. 
BH1981. 125.   Ha a munkáltató a munkaviszonyból eredő követelését másra engedményezte, az engedményes a 
követelést az általános hatáskörű bíróság előtt érvényesítheti a dolgozóval szemben [Pp. 23. § (1) bek. a) pont, Ptk. 
328. §, 1967. évi II. törvény 63. § (1) bek.]. 
BH1981. 117.   A szállító jogszabálynak megfelelő készrejelentése alapján a megrendelő átvételi kötelezettsége a 
közlést elfogadó külön nyilatkozat nélkül beáll [14/1978. (III. 1.) MT sz. r. 4. § (1) bek., 7. § (2) bek.]. 
BH1981. 116   A tervező figyelmeztetési kötelezettségének arra is ki kell terjednie, hogy milyen 
következményekkel járhat az általa tervezett anyag elhagyása vagy mással való helyettesítése [44/1967. (XI. 5.) 
Korm. r. 13. §, Ptk. 340. § (1) bek., GKT 29/1973.]. 
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BH1981. 114.   A vadkár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében a károsultnak is - a veszélyeztetett 
termelvények őrzésével, a vadak elriasztásával stb. - úgy kell eljárnia, ahogy az tőle az adott körülmények között 
általában elvárható [1961. évi VII. tv. 34. §]. 
BH1981. 113.   Kerítés létesítése mint a vadkár elleni védekezés egyik módja nem jogellenes cselekmény és ezért 
nem lehet indoka az emiatt a bérkilövések csökkenése folytán kiesett árbevétel kártérítésként való megfizetésének 
[1961. évi VII. tv. 34-35. §, Ptk. 339. §]. 
BH1981. 101.   Annak megítélésénél, hogy adott esetben a nem vagyoni kárpótlás megítélése egyösszegben vagy 
járadékszerűen indokolt-e, elsősorban az igényt érvényesítő személy érdekeire kell tekintettel lenni. E 
vonatkozásban jelentősége van a károsult családi körülményeinek, egészségi állapotának és mindazoknak a kisérő 
körülményeknek, amelyek a baleset következtében elnehezült életvitel körében értékelhetők. A nem vagyoni 
kárpótlás rendeltetése az említett hátrányok enyhítése, illetőleg az elnehezült életvitel elviselésének a 
megkönnyítése [Ptk. 354. §]. 
BH1981. 98.   Kötelező jótállás esetén a hibás termék kicserélése iránti igény akkor alapos, ha a hiba kijavítása 60 
napnál hosszabb időt vett igénybe. Ha azonos jellegű hiba ismétlődik - a csereok megállapítása szempontjából az 
ugyanannak a hibának a javításával eltöltött időt össze kell számítani. Nem számítható be ez időszakba ismételt 
javítások esetén az az idő, amely alatt a jótállásra jogosult a hibáról, illetőleg annak ismételt felmerüléséről tudva 
nem tesz bejelentést az értékesítő vállalatnál, vagy a javítással foglalkozó szerviznél, illetve a javítást nem teszi 
lehetővé [4/1969. (III. 30.) BkM-KGM-KipM-KkM-NIM sz. r. 4. § (1) bek. b) pont, 5. § (1) bek., 9. § (4) bek.]. 
BH1981. 76.   Ha a felperest az egyaránt illetékes - pl. a jogi személy vagy annak képviseletére hivatott szerv 
székhelye szerinti - bíróságok között választási jog illeti meg, az sem másik fél, sem a bíróság által nem korlátozható 
[Pp. 30. § (1) bek.]. 
BH1981. 75.   A külkereskedelmi bizományostól elvárható, hogy már a bizományi szerződés megkötése során 
tisztázza a megbízást tartalmával ellentétesnek látszó belföldi megrendeléseket és hogy a felmerülhető tévedéseket, 
félreértéseket kizárja [Ptk. 205. § (3) bek., 32/1967. (IX. 23.) Korm. r. 21. §]. 
BH1981. 74.   Ugyanazon állomásrendszeren belül a mérlegelés és az átrakás (átfejtés) helye közötti nagyobb 
távolság nem ad jogcímet „útközi veszteség” alapján járó káló levonására [114058/1966. I/8. ÉSZ (Kk 25.) Díjszabási 
Hirdetménnyel közzétett Nemzetközi Árufuvarozási Egyezmény (SZMGSZ) 21. cikk. 1. §, 23. cikk 1. § 1., 4., 5. pont, 2. 
cikk 2. §]. 
BH1981. 57.   I. A Polgári Törvénykönyv általánosságban védi a személyhez fűződő jogokat, ezért a Ptk. 84. §-nak 
a rendelkezéseit bármilyen személyhez fűződő jog megsértése esetén lehet alkalmazni, de csak a jogsértővel 
szemben. 
BH1981. 32.   Fuvarozással kapcsolatos áruhiány miatt felvett jegyzőkönyvnek nemcsak a hiány tényét kell 
tartalmaznia, hanem a hiányt okozó körülményeket is fel kell tüntetnie [104 153/1974. 11. C. sz. alatt jóváhagyott és 
külön kiadványként közzétett Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló megállapodás (SZMGSZ)16. cikk 3. §, 21 cikk 
1. §, 22. cikk 1. §, 35. cikk, 3/1960. (V. 13.) KPM sz. r.-tel közzétett Vasúti Árufuvarozási Szabályzat (VÁSZ) 62. cikk 3. 
§.]. 
BH1981. 31.   Az építmények utó-felülvizsgálata során tett elismerés a szavatossági jogok elévülését megszakítja. 
Ennélfogva ezeket a jogokat a hibák kijavítására vállalt határidő eltelte előtt akkor sem kell érvényesíteni, ha ez a 
határidő az utó-felülvizsgálati eljárás befejezésétől számított három hónapot követően jár le [Ptk. 405. § (1)-(2) bek., 
283. § (1) bek., 308. § (1)-(2) bek., 327. § (1)-(2) bek., 7/1978. (II. 1.) MT sz. r. 58. §, GK-PK 1/1979. sz.]. 
BH1981. 28.   A kiskereskedelmi árubeszerzés körében a szállító jogszerűen érvényesítheti a megrendelővel 
szemben kötbér- és kártérítési igényt, ha annak a kijelölt boltegysége a szállítási ütemterv szerint felajánlott áru 
átvételét jogos ok nélkül megtagadja, vagy annak az átadását - pl. az üzlet előzetes értesítése nélküli zárvatartásával - 
megakadályozza [7/1978. (II. 1.) MT sz. r 23. §, 32. § (2) bek. c) pont, GKT 46/1973. sz.]. 
BH1981. 16.   Vétőképtelen károkozó nem kötelezhető arra, hogy az Állami Biztosítónak a vagyonbiztosítási 
szerződés alapján kifizetett kártérítési összeget méltányosságból megtérítse [Ptk. 347. § (2) bek.]. 
BH1981. 15.   Lakóterületen létesített üzemnek a szomszédos lakóépület rongálódását okozó rezgésekkel járó 
működése sérti a környezetvédelmi törvény előírásait, az ilyen módon okozott kárt az üzemben tartó a Polgári 
Törvénykönyvnek a fokozott veszéllyel járó tevékenységre vonatkozó szabályai szerint köteles megtéríteni [1976. 
évi II. tv. 38. § (1) bek., 40. §, 41. § (1) bek., 46. §, Ptk. 345. § (1) bek.]. 
BH1981. 14   Vasútállomáson bekövetkezett baleset elbírálásakor a MÁV mint a fokozott veszéllyel járó 
tevékenység folytatója a kárt előidéző elháríthatatlan okra nem hivatkozhat eredményesen akkor, ha nem tett meg 
minden lehetséges és célszerű intézkedést a baleset elhárítására [Ptk. 345. § (1) bek.] 
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BH1980. 485.   A megbízó és a szállítmányozó között a felelősség közelebbi feltételeinek (pl. darabszámlálás, 
utánmérlegelés) a törvény kereteit meg nem haladó részletesebb szabályozása nem tekinthető semmis 
megállapodásnak [Ptk. 200. § (2) bek., 520. § (1) bek., 521. § (1) bek.]. 
BH1980. 484.   Szerződésszegésen alapuló igény kötelező érvényesítésétől a megbízott csak a megbízó utasítása 
alapján tekinthet el [44/1967. (XI. 5.) Korm. sz. r. 32. § (*), Ptk. 474. § (2) bek., 477. §]. 
BH1980. 478.   Ha a megrendelt villamosberendezés próbaüzeme a vállalkozó sikertelen kijavítási kísérletei 
ellenére a póthatáridőben sem kezdhető meg, a megrendelő érdekmúlás igazolása nélkül is elállhat a szerződéstől 
[Ptk. 298. § a) pont, 300. § (2) bek., 306. § (3) bek., 319. § (3) bek., 320. § (1) bek.]. 
BH1980. 472.   I. Általános kártérítés megítélésénél a bizonyítási nehézségek csak annyiban jelentősek, 
amennyiben azok a kár mértéke tekintetében jelentkeznek. Általános kártérítés megállapítására ezért csak akkor 
kerülhet sor, ha a kár felmerülésével a jövőben teljes bizonyossággal kell számolni, de a kár összege előre nem 
számítható ki [Ptk. 359. § (1) bek., PK 49. sz.]. 
BH1980. 471.   Ha többen az általuk közös elhatározással ellopott gépkocsin együtt utaznak és utazás közben 
baleset következik be, a balesethez vezető eseménysorozatból nem szakítható ki a gépkocsi jogtalan 
igénybevételével kapcsolatban kifejtett együttes tevékenységük. Ezért őket a jogellenes magatartásuk és a 
bekövetkezett kár közötti okozati összefüggés fennállása folytán a károsulttal szemben egyetemleges felelősség 
terheli. Az a körülmény, hogy egyikőjük vezette a gépkocsit, éspedig alkoholos befolyásoltság állapotában olymódon, 
hogy az általa megválasztott sebesség sem volt a látási viszonyoknak megfelelő, csak az egymással szembeni 
felelősség megoszlása szempontjából jelentős és a felróhatóságok arányának meghatározásánál értékelhető [Ptk. 
344. § (1) bek.]. 
BH1980. 469.   Képesítéshez kötött ipart iparigazolvány nélkül gyakorló személyt az általa kötött vállalkozási 
szerződés érvénytelensége esetén a munka teljesítésével összefüggésben felmerült tényleges költségei és kiadásai, 
továbbá a felmerült szükséges munkaidőnek megfelelő órabér illeti meg. Vele szemben kártérítési követelés is 
érvényesíthető, ha az érvénytelen szerződéshez többlettényállás kapcsolódik [1977. évi 14. sz. tvr. 2. § (1) bek., 
4/1977. (VI. 1.) Kip M sz. r. 3. §., Ptk. 200. § (2) bek., 237. § (2) bek., 339. §, PK 32. sz.]. 
BH1980. 464.   Ha a bíróság a bűncselekménnyel tárgyi összefüggésben álló szabálysértés miatt az eljárást 
megszünteti, mert annak az elbírált bűncselekmény mellett a felelősségrevonás szempontjából nincs jelentősége: a 
szabálysértéssel kapcsolatos polgári jogi igény érdemi elbírálásának helye lehet [Be. 55. § (2) bek., 216. § (1) bek. a) 
pont és (2) bek., 215. § (1) bek.]. 
BH1980. 462.   A közérdekű üzem működése megzavarásának bűntettével kapcsolatos rongálás nem eredményez 
halmazatot, a vele összefüggésben elkövetett lopás miatt azonban halmazatot kell megállapítani [1978. évi IV. 
törvény 12. § (1) bek., 260. § (1) bek., 316. §]. 
BH1980. 446.   Az üzemi balesetet szenvedett (foglalkozási betegségben megbetegedett) rokkantsági nyugdíjas 
állományban levő dolgozónak nem keletkezik az elévülés szempontjából önálló kártérítési igénye azáltal, hogy 
időközben öregségi nyugdíjra szerzett volna jogosultságot és az öregségi nyugdíj összege kedvezőbb lenne, mint a 
rokkantsági nyugdíj. Az elévülés szempontjából önálló igény csak a valóságban bekövetkezett és nem feltételezett 
tényeken alapulhat [1967. évi II. törvény 5. § (1) bek., 62. §, 1028/1978. (VIII. 2.) Mt. h. sz. hat., MK 93. sz.]. 
BH1980. 443.   Gazdasági perek egyesítése nem kötelező, csupán eljárásjogi lehetőség. A bíróságnak az egyesítés 
mellőzése tárgyában nem kell külön végzést hoznia [Pp. 149. § (2) bek., GK 3. sz.]. 
BH1980. 434.   Vagylagos teljesítésre perelt alperesek olyan megállapodása, amelyben meghatározzák a 
felperesnek nyújtandó kártérítés módját, a felperessel szemben annak hozzájárulása nélkül nem joghatályos [Ptk. 
199. §, 240. § (3) bek.]. 
BH1980. 428.   I. Ha a külföldi személynek olyan típusú gépkocsija károsodik Magyarországon, amely belföldön 
nem kapható, és ennek folytán nincs kialakult hazai forgalmi értéke, a külföldi személyt megillető kártérítés összegét 
nem az elméleti számításokra alapított, feltételezett forgalmi érték, hanem a gépkocsi tényleges használtsági fokának 
és egyéb adottságainak megfelelő értékcsökkenés figyelembevételével, a külföldi piaci árak alapján kell 
megállapítani [Ptk. 355. § (1) és (4) bek.]. 
BH1980. 414.   I. A vagyonelkobzás alkalmazása szempontjából „megfelelő vagyon” az is, amelyet az elkövető a 
bűncselekményből származó dolog értékesítéséből, illetőleg az eltulajdonított pénzen vásárolt (1961. évi V. törvény 
62. §). 
BH1980. 411.   A munkaügyi bíróság az egyezséget csak akkor hagyhatja jóvá, ha meggyőződött arról, hogy az 
megfelel a jogszabályoknak és a felek méltányos érdekeinek. E feltételek fennállását a bíróságnak az egyezség 
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jóváhagyását megelőzően - ha szükséges bizonyítás felvételével tisztáznia kell [Pp. 3. § (1) bek., 4., 148. §, 2/1964. 
(IV. 3.) Müm sz. r. 9. § (1) bek., MK 67. sz.]. 
BH1980. 407   Ha az üzemi baleset következtében a dolgozó és a vállalat is vétkes, a vállalat magatartása 
lényegesen csökkenti a dolgozó mulasztásának súlyát, amit a kárviselés arányának megállapításánál megfelelően 
értékelni kell [1967. évi II. törvény 62. (2) § bek., MK 31. sz.]. 
BH1980. 399.   A bíróság természetbeni kártérítésként nem ítélhet meg olyan dolgot vagy szolgáltatást, amely más, 
mint amiben a kár keletkezett [Ptk. 355. §, 339. § ]. 
BH1980. 398.   Ha az alvállalkozó balesetveszélyes munkaterületen a veszélyt felismerve munkát végeztet, az 
ennek folyamán megsérült dolgozója részére a fizetés és táppénz közötti különbözetként kifizetett összeget a 
generálvállalkozóra nem háríthatja át [Ptk. 340. § (1) bek.]. 
BH1980. 396.   Az a körülmény, hogy a jogosult az exportra alkalmatlan - és emiatt részben a MERT által 
„visszavett”, részben a külföldről visszaküldött termeket belföldön árengedménnyel értékesítette és ezáltal 
meghiúsította a teljes mennyiség szakértői megvizsgálását, valamint a hibás mennyiség pontos meghatározását, nem 
zárja ki a közreműködő elleni igényérvényesítést, ha más bizonyítékok alapján a szerződésszegés megállapítható 
[Ptk. 305. §, 310. § Pp. 164. § ]. 
BH1980. 393.   Napi ütemezést tartalmazó szállítási kötelezettség szerződésben való kikötésének hiányában a 
szállító nem kötelezhető kártérítésre a megrendelő szállítási rendelkezéseiben közölt napi ütemezéstől eltérő 
teljesítés miatt [Ptk. 4. §, 200. § ]. 
BH1980. 380.   I. Államigazgatási jogkörben okozott kárként való minősítés feltételei árvíz és belvíz által 
megrongált, személyi tulajdonban álló házak helyreállításával és újjáépítésével kapcsolatban [Ptk. 348., 349. §, 
7/1969. (III. 22.) ÉVM-PM sz. r. 2. § (1) bek. b ) pont, 8. § (3) bek., PK 42. sz.]. 
BH1980. 374.   Ha a tolvaj az eltulajdonított dolgot a Bizományi Áruházban értékesíti, majd a nyomozás során az itt 
lefoglalt dolgot a lopás károsultjának visszaadják: a büntető eljárás során a Bizományi Áruház, illetőleg javára az 
ügyész polgári jogi igényt nem érvényesíthet [Be. 55. (1), (2) és (4) bek.]. 
BH1980. 359.   I. A szabályszerűen meg nem idézett fél távollétében a munkaügyi bíróság előtti eljárásban sincs 
helye a tárgyalás megtartásának. A tárgyalás csak a szabályszerűen megidézett felek távollétében tartható meg [Pp. 
99. § (3) bek., 125. § (1) bek., 135. § (1) bek., 349. § (1) bek., 355. § (1) bek.]. 
BH1980. 357.   A bíróságnak a fél által előadott kérelmeket, nyilatkozatokat nem az alakszerű megjelölésük, hanem 
a tartalmuk szerint kell figyelembe vennie. A dolgozónak a döntőbizottság határozatának megváltoztatására irányuló 
kérelmét - a kérelem megjelölésére való tekintet nélkül - keresetlevélnek kell tekinteni [Pp. 3. § (1) bek., 349. § (2) 
bek.]. 
BH1980. 355.   I. A munkáltató nem köteles megtéríteni az üzemi balesetet szenvedett (foglalkozási betegségben 
megbetegedett) dolgozója elmaradt jövedelmének azt a részét, amelyet a rokkant vájárokra irányadó szabályok 
szerint megkereshetett volna, ha nem szünteti meg a munkaviszonyát [1967. évi II. törvény 62. § (1) bek., 15/1971. 
(NIM É 20.) NIM sz. ut. 6. a)pont]. 
BH1980. 348.   A fuvarozónak arról, hogy a rakomány a fuvareszközön milyen állapotban van, - az elvárható 
gondosság mellett - különösen a fuvarozást nehezítő körülmények között, fuvarozás közben is meg kell győződnie, és 
a kár bekövetkezésének megakadályozására megfelelő intézkedéseket kell tennie [26/1960. (V. 21.) Korm. sz. r-tel 
kiadott Gépjármű Fuvarozási Szabályzat (GFSZ) 67. § (2) bek. a) pont, 80. § (4) bek., 1/1975. (II. 5.) KPM-BM sz. r. 47. 
§ (2) bek. d) pont]. 
BH1980. 347.   Termelés-fejlesztésre kötött több éves szerződés esetén az egyes években az optimális 
eredményhez képest új vetőmag vagy termelési módszer alkalmazása miatt mutatkozó viszonylag gyengébb 
terméshozamból eredő különbözet nem minősíthető kárnak, ha nem haladja meg a fejlesztéshez szükséges 
kísérletezéssel együttjáró kockázat megengedhető mértékét [Ptk. 318. § (1) bek., 339. (1) bek.]. 
BH1980. 335.   Ha a bizományos által kötött adásvételi szerződés a bizományi szerződésben az értékesítésre 
megállapított határidő eltelte után érvénytelenné válik, a bizományi szerződés anélkül szűnik meg, hogy a 
bizományos a szerződést teljesítette volna. A bizományi szerződés megszűnése folytán a bizományost díj nem illeti 
meg;köteles viszont az értékesítésre átvett dolgot a megbízónak visszaadni, a megbízó pedig a vételárat köteles a 
bizományosnak visszafizetni. Amennyiben a bizományos a dolgot annak értéktelenné válása miatt nem tudja 
visszaadni, a megbízóval szemben kártérítéssel tartozik. [Ptk. 511. § (1) bek., 513. § (2) bek., 479. § (2) bek., 318. § 
(1) bek. 339. § (1) bek.]. 
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BH1980. 334.   A károsult életvitelének tartós vagy súlyos megnehezülése mint a nem vagyoni kár megítélésénél 
döntő jelentőségű tény nem csak fizikai, hanem pszichikai tényezők figyelembevétele alapján is megállapítható [Ptk. 
354. §] 
BH1980. 332.   I. Szerzői jogi védelemben részesül minden olyan mű, amelynek formáján az alkotó szellemi 
tevékenységéből fakadó eredetiség jegyei felismerhetők, függetlenül attól, hogy az alkotás milyen esztétikai 
értékelést vált ki [Ptk. 86. §, 1969. évi III. tv. 1. § (1) bek.]. 
BH1980. 308.   I. A munkaviszony megszűnése után a vállalat nem hozhat fegyelmi határozatot a volt dolgozójával 
szemben, kérésére azonban a dolgozót az új munkáltatója felelősségre vonhatja [48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 94. § 
(4) bek. MK 65. sz.]. 
BH1980. 305.   Lényeges eljárási szabálysértésnek minősül, ha a bíróság a szakvélemény érdemi észrevételezésére, 
illetve a véleményre vonatkozó kérdések feltevésére nem ad megfelelő határidőt [Pp. 182. § (2) bek.]. 
BH1980. 296.   Ha a szállítónak lehetősége van arra, hogy a vagonok térfogatát teljesen kihasználja, az annak 
elmulasztásával - a holtfuvarral - a megrendelőnek okozott kárért felelős [Ptk. 4. § (1) és (5) bek.]. 
BH1980. 266.   A fél halálával a peres eljárás félbeszakad és a jogi képviselője részére adott meghatalmazás 
megszűnik. A bíróság a jogutód perbelépéséig, illetőleg perbevonásáig - a félbeszakadással kapcsolatos 
rendelkezések és perbeli cselekmények kivételével - egyéb intézkedést nem lehet [Pp. 48. §, 50. § (1) bek., 111. § (1) 
bek., 112. §, 349. § (1) bek., Ptk. 22. §, 223. § (3) bek.]. 
BH1980. 263   I. Az ipari szövetkezet meghalt tagjának hozzátartozója részére a szövetkezet felelőssége alapján 
megállapított járadék összege nem haladhatja meg az elveszett tartásnak a társadalombiztosítás keretében meg nem 
térült részét [40/1971. (XI. 30.) Korm. r. 38. § (2) bek., 40. §, 41. § a) pont]. 
BH1980. 256.   Ha a jogosult a fuvarozási szerződés megszegése miatti igényét a gépjármű fuvarozók egyikével 
szemben felszólamlással érvényesítette, a többi fuvarozó ellen nem indíthat keresetet [26/1960. (V. 21.) Korm. sz. r. 
mellékleteként közzétett Gépjármű Fuvarozási Szabályzat (GFSZ) 64. § (4) bek., 70. § (4) bek.]. 
BH1980. 243.   Olyan esetben, amikor a baleset folytán életét vesztett személy hozzátartozójának élete és a 
társadalmi életben való részvétele tartósan vagy súlyosan megnehezült, a változott körülményekre tekintettel 
részére a nem vagyoni hátrány csökkentése, illetőleg kiküszöbölése végett kárpótlás megítélése is indokolt lehet. Az 
említett igények érvényesíthetőségét azonban önmagában nem alapozza meg az a körülmény, hogy a hozzátartozó 
halála folytán a korábbi helyzet változott: pl. a feleség özvegy lett, vagy a gyermek árvaságra jutott. A közeli 
hozzátartozó halálának ténye és az ennek következményeként jelentkező gyász és fájdalom önmagában nem nyújt 
alapot nem vagyoni kár megítélésére [Ptk. 345. §, 354. §, 358. § (1) bek.]. 
BH1980. 239.   A nem tulajdonostól való tulajdonszerzésnek az a kivételes szabálya, amely megengedi a 
kereskedelmi forgalomban eladott dologra vonatkozóan a tulajdonszerzést, nem értelmezhető kiterjesztően, ezért az 
ilyen vétel fogalma alá nem vonható az az eset, amikor a kereskedelmi tevékenységet kifejtő szervezet vásárol dolgot 
eladás céljára magánszemélytől az üzlete körében [Ptk. 117. § (1) bek., 118. § (1) és (2) bek., PK 2. sz.] 
BH1980. 218.   Ha a kivitelezési hibák az eredeti tervdokumentáció alapján kijavíthatók, kijavítás módjának 
bírósági meghatározása nem szükséges [Ptk. 306. § (1) bek., GKT 7/1973. sz.]. 
BH1980. 192.   I. Ha a hiány egy részének oka ismertté vált, az erre eső összeggel a leltárhiányt csökkenteni kell 
[2/1968. (I. 16.) Korm. sz. r. § (2) bek.]. 
BH1980. 191.   A pénz vagy érték kezelésével megbízott dolgozó felelőssége az általa átvett pénz, értékpapír és 
értéktárgy tekintetében korlátlan és objektív; a vállalati ellenőrzés hiányossága a felelősség alóli részbeni 
mentesülésnek sem szolgálhat alapjául [34/1967. (X. 8.) Korm. rendelet 96. § (1) bek.]. 
BH1980. 184.   Ipari, illetve értékesítő és szolgáltató tevékenységet nem folytató költségvetési folyószámlás 
szervvel szemben illeték kiszabásának nincs helye [11/1966. (VI. 29.) PM sz. r. 11. § (1) bek., a) pontja]. 
BH1980. 183.   A külföldi eladó által okozott és a bizományostól elvárható gondosság mellett el nem hárítható 
károkat a megbízónak kell viselnie [32/1967. (IX. 23.) Korm. sz. r. 23. § (1) bek., az 1975. évi 27. sz. tvr-tel módosított 
és kiegészített KGST 1968/1975. évi Általános Szállítási Feltételek (ÁSZF) 53-57. §-ai, GKT 57/1973. sz.]. 
BH1980. 182.   Abból a tényből, hogy az állomás területe - bizonyos értelemben - védett terület, nem következik az, 
hogy a vasúti fuvarozónak a kiszolgáltatott küldeményre a kirakás befejezéséig állandóan felügyelnie kell [3/1960. 
(IV. 13.) Korm. sz. r-tel közzétett Vasúti Árufuvarozási Szabályzat (VÁSZ) 62. cikk 6. §.]. 
BH1980. 178.   Gondatlanul köt szerződést és igy annak megszegése miatt bekövetkezett felelősségét nem 
mentheti ki az a szállító, amely a megállapodás megkötése idején nem számíthatott a kötelezettsége teljesítéséhez 
szükséges üzemi rekonstrukciója befejezésére [7/1978. (II. 1.) MT sz. r. 18. § (1) bek., Ptk. 315. §, GK 17. sz. GKT 
57/1973. sz.]. 
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BH1980. 173.   A jó hírnév védelmével kapcsolatos igény érvényesítése a járásbíróság hatáskörébe tartozik. Nincs 
azonban akadálya annak, hogy a felperes a megyei bíróság hatáskörébe tartozó követeléssel együttesen 
érvényesítsen a megyei bíróság előtt olyan követelést, amelynek az elbírálása egyébként a járásbíróság hatáskörébe 
tartozna [Pp. 22. §, 23. § (1) bek. c) pont]. 
BH1980. 168.   Központi fűtésű lakás díjának a kiszámítása a fűthető helyiségek alapul vétele mellett történhet. 
Ebből a szempontból fűthető helyiség csak az, amelynek megfelelő fűtőberendezése van. Igy nem tekinthető 
fűthetőnek, a fűtőberendezés nélküli helyiség még akkor sem, ha abban az ajtó vagy térelválasztó megnyitásával az 
előirt hőmérséklet biztosítható [2/1966. (III. 31.) ÉM sz. r. 12. § (1) bek., 15. § (1) és (3) bek., 17. §]. 
BH1980. 167.   Ha az államigazgatási szerv jogszabály rendelkezése alapján köteles a birtokába került dolog 
megőrzéséről gondoskodni, és az eljáró alkalmazottjának mulasztása miatt a dolog elvész vagy megrongálódik, a kár 
megtérítése tekintetében az államigazgatási szerv felelősségét nem az államigazgatási jogkörben okozott kár 
megtérítésére vonatkozó, hanem a letéti szerződés esetén irányadó rendelkezések alapján kell elbírálni [Ptk. 349. §, 
462-464., 315, 318., 339. §]. 
BH1980. 165.   Hibás teljesítéssel okozott kár megtérítésére jogvesztő határidő eltelte után tett érvényes 
tartozáselismerő nyilatkozat alapul szolgál a kártérítési kötelezettség megállapítására [Ptk. 242. §., 306. § (2) és (3) 
bek. XXXI. sz. PED b) pont.]. 
BH1980. 146.   A fegyelmi büntetés kiszabásánál a dolgozó korábbi magatartását is értékelni kell, és ennek körében 
jelentős súllyal kell figyelembe venni a munkaviszonyra vonatkozó szabályokkal, a törvényekkel konokul 
szembehelyezkedő magatartását [1967. évi II. törvény 56. §]. 
BH1980. 144.   Ha a felmondás elleni felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő eltelt és a 
felmondás érvényességével kapcsolatban munkaügyi vita nincs folyamatban, a dolgozó a vállalattal szembeni más 
tárgyú perben nem kérheti a felmondás indokainak közlését [1967. évi II. törvény 26. § (2) bek., 48/1979. (XII. 1.) 
MT rendelet 107. § (1) bek., b)pont, 9/1967. (X. 8.) MüM sz. r. 17. § (2) bek. b) pont, MK 87. sz.]. 
BH1980. 136.   I. A baleseti kártérítési felelősség jogerős megállapítása esetén a később érvényesített járadék iránti 
igény jogalapját elévülés címén nem lehet vitatni [Pp. 123., 229. §, Ptk. 324. § (1) bek., 280. § (3) bek.]. 
BH1980. 127.   Jótállási kötelezettsége körében javításra átvett hibás gépkocsi károsodás nélküli tárolásáról az 
eladó, illetőleg teljesítési segédje köteles gondoskodni. Ha a szabadban tárolás folytán a jármű a rendkívüli időjárás 
miatt a javítás ideje alatt károsodik, ennek következményeit a jótállásra kötelezett eladó nem háríthatja át a vevőre 
[Ptk. 315., 318. §, 339 § (1) bek., 340. § (1) bek., 400. § (3) bek.] 
BH1980. 106.   Ha a gazdasági per eldöntésére magyar bíróságnak nincs joghatósága, a keresetlevél nem tehető át 
külföldi bírósághoz, hanem azt idézés kibocsátása nélkül el kell utasítani, illetőleg - a jogszabálynak megfelelő 
esetben - az eljárást meg kell szüntetni [Pp. 130. § (1) bek., 157. § a) pont, 1973. évi 23. sz. tvr-tel kihirdetett 
Egyezmény]. 
BH1980. 102.   Az SZMGSZ szerinti fuvarozás a széles nyomtávú vasútról való átrakással véget ér, és az ujrafeladás 
után bekövetkezett fuvarkár (elveszés, megsemmisülés stb.) tekintetében a belföldi fuvarozás felelősségi szabályai 
az irányadók [114058/1966. I. /8. E (KK 25.) sz. hirdetménnyel közzétett Megállapodás a Nemzetközi Vasúti 
Árufuvarozásról (SZMGSZ) 2. cikk 1. §, 3. cikk 1. §, 6. cikk 1. §, 22. cikk 1. §, 2. sz. mell., 24. cikk, 3/1960. (V. 3.) KPM 
sz. r-tel közzétett Vasúti Árufuvarozási Szabályzat (VÁSZ) 53. cikk 2. §, 55. cikk 1. §, 32/1967. (IX. 23.) Korm. sz. r. 
13., 21., 22., 24., 25. §, 27. § (1) bek.]. 
BH1980. 101.   A vasúti fuvarozó kártérítési felelősséggel tartozik, ha a címzettet elzárja az érkezett küldemény 
mennyiségének hiteles tanúsítása elöl [3/1960. (V. 13.) KPM sz. r.-tel közzétett Vasúti Árufuvarozási Szabályzat 
(VÁSZ) 46. cikke 1. §-ához fűzött VI. sz. Kiegészítő Határozmány]. 
BH1980. 89.   Iparjogosítvány hiánya miatt érvénytelen vállalkozási szerződéshez kapcsolódhat olyan 
többlettényállás, amely - az egyébként érvénytelen szerződéstől függetlenül - alkalmas a kontár kártérítési 
felelősségének megállapítására [1977. évi. 14. tvr. 2. § (1) bek. ptk. 339. § (1) bek., PK 32. sz.]. 
BH1980. 87.   Ha közút létesítése, illetőleg korszerűsítése következtében valamely ingatlan értéke csökken, a 
tulajdonos kártalanítási igényét a kisajátítási kártalanításra vonatkozó jogszabályok megfelelő alkalmazásával kell 
elbírálni akkor is, ha az ingatlanból a közút céljára nem történt kisajátítás [1962. évi 21. sz. tvr. 4. § (2) bek., 1976. évi 
24. sz. tvr. 16. §, 33/1976. (IX. 5.) MT sz. r. 25. §]. 
BH1980. 62.   A vállalatot (termelőszövetkezetet) terhelő baleseti járadék kiszámításának módja az időközben 
történt béremelkedések figyelembevételével, ha a dolgozó (termelőszövetkezeti tag) a társadalombiztosítás 
keretében ellátásban részesül, munkaképesség-csökkenése csak részben baleseti eredetű, és vétkes közrehatása 
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folytán kármegosztásnak van helye [35/1967. (XII. 11.) Korm. sz. r. 133. § (1) bek., 7/1977. (III. 12.) MT sz. r. 160. § 
(5) bek., 6/1967. (X. 24.) MÉM sz. r. 215. § (2) bek., 217. § a) pont, 218. §, MK 31., 32., 67. sz.]. 
BH1980. 61.   Ha a károsult dolgozónak az üzemi baleset folytán kialakult egészségi állapota miatt az 
életkörülményeit lényegesen meg kellett változtatnia, az ezzel összefüggésben felmerült és a jövőben felmerülő 
költségei és kiadásai általános kártérítés megállapításának alapjául szolgálhatnak [1967. évi II. törvény 62. § (1) bek., 
2/1964. (IV. 3) Müm sz. r. 1/F. §, 8. § (1) bek., 10. §]. 
BH1980. 56.   Az a körülmény, hogy a fél jogerősen elbírált ügyben utóbb más szakértő részére megbízást ad, 
akitől a korábbival ellenkező - számára kedvező szakvéleményt remél, a perújítás megengedhetőségének alapjául 
nem szolgálhat [Pp. 260. § (1) bek. a) pont]. 
BH1980. 53.   A szavatossági igényének késedelmes érvényesítése esetén nem hivatkozhat menthető okra az a 
jogosult gazdálkodó szervezet, amely a berendezés üzemeltetéséhez előirt hatósági engedélyt nem szerezte be, azt 
enélkül vette használatba és ennek következményeként a szolgáltatás hibáját csak az elévülési idő eltelte után 
fedezte fel [Ptk. 326. § (2) bek.]. 
BH1980. 31.   Importküldemény súlyhiánya miatt járó kártérítés összegét a bíróságnak a feladás helyén érvényes 
pénznemben kell meghatároznia, ennek átutalása azonban a kifizetés napja szerinti árfolyamon történő 
átszámítással belföldi pénznemben történik [1/1967. (III. 8.) KPM sz. r-tel közzétett Vasúti Árufuvarozásra 
vonatkozó Nemzetközi Egyezmény (CIM) 31. cikkének 1., 2. §-ai]. 
BH1980. 28.   A „finomhálótervben” megállapított kooperációs határidők ütemterv-jellegűek és csak abban az 
esetben tekinthetők a jogszabály alapján kötbérterheseknek, ha azokat a felek részhatáridőknek minősítették 
[7/1978. (II. 1.) MT sz. r. 59. § (1) bek., 67. § (3) bek., Ptk. 300. § (3) bek., 393. § (3) bek., 403. § (2) bek., 407. § (2) 
bek.]. 
BH1980. 26.   Ha valamely termék (szolgáltatás) megfelel ugyan a szabvány előírásainak, de a szabványban meg 
nem határozott egyes tulajdonságai a rendeltetési célból eredő követelményeket nem elégítik ki, a szerződésszegés 
következményei állapíthatók meg [Ptk. 277. §, 305. § (1) bek., 310. §]. 
BH1980. 12.   I. A feltalálónak szolgálati találmány értékesíthetővé tételével kapcsolatban felmerülő költségei és 
munkadíja megtérítése tekintetében a munkáltató és a feltaláló megállapodása az irányadó [45/1968. (XII. 29.) 
Korm. sz. r. 5. §]. 
BH1980. 11.   A kártérítés tárgyában hozott határozat jogerőre emelkedése után a vádlott részéről előterjesztett 
részletfizetés iránti kérelem elbírálása során a magánfél nyilatkozata a bíróságot nem köti. Ilyen esetben a 
bíróságnak hivatalból kell vizsgálnia, hogy a kártérítésnek egy összegben teljesítése a kötelezett anyagi romlását 
eredményezi-e, illetőleg az a jogosult megélhetését vagy gazdálkodásának rendjét veszélyezteti-e [Be. 56. §, Pp. 217. 
§ (3) bek.]. 
BH1980. 10.   A polgári jogi igényt akkor is el kell utasítani, ha a büntetőeljárás ideje alatt a sértett kárát az Állami 
Biztosító megtérítette [Be. 215. § (1) bek.]. 
BH1979. 430.   A külkereskedelmi vállalat mint bizományos által a külföldi fél részére azonnali inkasszóra 
teljesített fizetés megtérítése elöl a megbízó nem zárkózhat el azon a jogcímen, hogy a külföldi fél teljesítése hibás 
volt [Az 1975. évi 27. sz. tvr-tel módosított 1968. évi 35. sz. tvr-be foglalt KGST 1968/1975. évi Általános Szállítási 
Feltételek (ÁSZF) 49. § (1) bek., 50. § (3) bek., 52. §, 53-55. §-ai, 32/1967. (IX. 23.) Korm. sz. r. 28. §]. 
BH1979. 425.   A bányászati létesítmények elhelyezéséből keletkező hátrányok nem minősülnek bányakárnak 
[1960. évi III. tv. 46. §, 9/1961. (III. 30.) Korm. sz. r.]. 
BH1979. 424.   A fokozott veszéllyel járó tevékenység folytatásából eredő kár átvállalása nem vonatkozik arra az 
esetre, ha a kár felmerülése a veszélyes üzem dolgozójának vétkes magatartására vezethető vissza [Ptk. 318. § (1) 
bek., 339. § (1) bek., 348. § (1) bek.]. 
BH1979. 420.   A polgári perben a bíróságnak a szabad bizonyítás körében lehetősége van arra, hogy - elsősorban 
az ügyintézés gyorsítása érdekében - távbeszélőn szerezze be a jogvita eldöntéséhez szükséges adatokat. A 
bizonyításnak ez a módja azonban nem sértheti vagy korlátozhatja a feleknek az eljárási szabályokban biztosított 
egyéb jogait [Pp. 6. § (1) bek.]. 
BH1979. 419.   A magánszemély tulajdonában levő mezőgazdasági rendeltetésű föld a megművelés elmulasztása 
miatt csak akkor vehető állami tulajdonba, ha a mezőgazdasági munkák elmaradása a földhasználónak felróható. Az 
államigazgatási hatóság olyan jellegű felhívása alapján, amely nem jelöli meg az elvégzendő mezőgazdasági munkát, 
kötelezettségszegés nem állapítható meg [1961. évi VI. tv. 4. § (2) bek., 7/1962. (III. 13.) Korm. r. 9. § (4) bek. c) 
pont]. 
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BH1979. 411.   I. A kulturális, művészi cél elérésére csak akkor jöhet létre polgári jogi társaság, ha a cél elérése 
gazdasági tevékenységet (rendezvények szervezése, elszámolása, a szükséges tárgyak beszerzése stb.) kíván. 
Valamely művészegyüttes személyi összetételének megváltozása egymagában nem jelenti az együttes megszűnését 
és új együttes alakulását. A művészegyüttes az eredetileg felvett nevét a tagok személyében bekövetkezett változás 
után is viselheti [Ptk. 77. §, 573. §]. 
BH1979. 410.   I. Magánvádas ügyben a feljelentésnek feltételhez kötött visszavonása joghatályos visszavonásnak 
nem tekinthető [Be. 319. § (1) bek. b) pont]. 
BH1979. 393.   A termelőszövetkezet felelősséggel tartozik tagjának a foglalkozási megbetegedésen kívül egyéb 
megbetegedésből származó káráért is, ha a megbetegedés a tagsági viszonyból eredő munkavégzési 
kötelezettségének teljesítésével összefüggésben következett be és a termelőszövetkezetet a betegség 
bekövetkezésében vétkesség terheli [1967. évi III. tv. 90. § (1) bek., 7/1977. (III. 12.) MT sz. r. 160. § (5) bek., 6/1967. 
(X. 24.) MÉM sz. r. 218. §, ÁBEO 4. 2 pont, Mezőgazdasági balesetelháritó és egészségvédő óvórendszabály 2. 136 
pont, I. sz. függelék]. 
BH1979. 385.   Nem állapítható meg a szállítmányozó jogellenes magatartása és kártérítési felelőssége, ha az 
igényérvényesítést a megbízó kárát okozó harmadik személlyel szemben olyan esetben tagadja meg, amikor az nem 
járna eredménnyel vagy az csak aránytalanul magas költséggel volna lehetséges [37/1964. (KkÉ. 25.) KkM sz. ut. 32. 
§-a (*), Ptk. 2. § (2) bek., 517. § (1) (2) bek.]. 
BH1979. 383.   Nincs bizonyító ereje a tanácsi megbízott közreműködésével felvett olyan jegyzőkönyvnek, amely 
nem tartalmazza a küldemény állapotának leírását és a kár okának megjelölését, illetve az ennek megállapításához 
szükséges adatokat [3/1960. (V. 13.) Kpm sz. r-tel közzétett Vasúti Árufuvarozási Szabályzat (VÁSZ) 54. cikk 1. § b) 
pont, 3. §, 62. cikk 3. §, GKT 40/1973. sz.]. 
BH1979. 378.   A feleknek a kár viselésére vonatkozó szerződéses kikötése alapján sem hárítható át a kárnak az a 
része, amelyet növényvédelmi szereket használó gazdálkodó szervezet felróható magatartásával okoz harmadik 
személynek [Ptk. 339. § (1) bek., 348. § (1) bek.]. 
BH1979. 348.   A bíróság nem kötelezheti az adócsalás elkövetőjét az elmaradt adó- vagy illetékbevétel kártérítés 
címén történő megfizetésére [1961. évi V. tv. 248. §, (1978. évi IV. törvény 310. § (1) bek., Btké. 26. §), Be. 55. § (2) 
bek.]. 
BH1979. 336.   A tervezőnek a tervdokumentációt a rendeltetésszerű üzemeltetés során felhasználásra kerülő 
anyagok (pl. vegyianyagok) várható hatására is tekintettel kell elkészítenie és a szükséghez képest a megrendelőtől 
erre vonatkozó adatokat kell kérnie [10/1968. (X. 10.) ÉVM-KGM-NIM sz. együttes r-tel közzétett tervezési 
szerződési alapfeltételek 10. § (1) bek. (*), GKT 90/1973. sz.]. 
BH1979. 334.   Kötbér az árleszállítás összegébe nem számítható be [10/1966. (II. 14.) Korm. sz. r. 40. § (1) bek. b) 
pont, 54. § (2) bek. (*)]. 
BH1979. 331.   Az a körülmény, hogy a késedelmi kötbér tárgyában korábban indított per megszűnt, nem zárja ki, 
hogy a késedelem folytán okozott kár megtérítése iránt később indított perben a bíróság a kötelezett 
magatartásának felróhatóságát érdemben megvizsgálja [Ptk. 246. § (2) bek., 318. § (1) bek., 339. § (1) bek., 13/1970. 
(VIII. 15.) NIM sz. r. 4. §, Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 157. § a) pont]. 
BH1979. 319.   „A vad és a gépjármű összeütközéséből” eredő kártérítési igény érvényesítésének nem feltétele a 
gépjármű üzembentartóját terhelő, a szakirányítási szervnél történő bejelentési kötelezettség teljesítése [1961. évi 
VII. tv. 35. §, 30/1970. (XII. 24.) MÉM sz. r. 38/A. §]. 
BH1979. 310.   Középfokú iskolai tanulmányokat folytató vagy e tanulmányainak megkezdése előtt álló kiskorúnak 
a szünidei munkavállalása során bekövetkezett üzemi balesete esetén általános kártérítés címén általában olyan 
összeget kell megítélni, amely a középiskolai tanulmányai befejezéséig alkalmas a teljes anyagi kárpótlásra. Ez 
azonban nem akadály annak, hogy a károsult az életének ezt követő későbbi időszakában jelentkező és 
összegszerűen pontosan ki nem mutatható kárának megtérítése iránti igényét új igényként érvényesítse [1967. évi II. 
törvény 62. §, 2/1967. (IV. 3.) MüM sz. r. 10. §]. 
BH1979. 304.   Ha a kereseti kérelem nem meríti ki a felperest megillető jogokat, a bíróságnak erre figyelmeztetnie 
kell a felet, de arra nincs lehetősége, hogy a kereseti kérelmen túlmenő érdemi döntést hozzon [Pp. 146. § (3) bek., 
215. §]. 
BH1979. 298.   Postai küldemény elveszése esetén a kártérítés mértékére nem a Ptk. általános kártérítési szabályai, 
hanem a speciális szabályok az irányadók [1964. évi II. tv. 12. §, 14. § (1) bek. a) pont, (2) bek. c) pont, 1/1966. (V. 
15.) KPM sz. r-tel kiadott Postaszabályzat 90. § (1) bek., Ptk. 355. § (4) bek.]. 
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BH1979. 292.   Étterem üzembentartója - ha ennek feltételei megvannak - teljes felelősséggel tartozik a látogató 
dolgának elveszéséből keletkezett kárért. Korlátozott mértékű felelősség csak a szállodákra nézve állhat fenn [Ptk. 
468. § (1) és (2) bek., 471. §, Ptké. 66. §, 11/1974. (XII. 24.) BKM sz. r.]. 
BH1979. 283.   I. Ha a munkaügyi döntőbizottság előtti eljárásban a dolgozót ügyvéd képviselte, az ügyvéd 
munkadíját az 5/1962. (VI. 19.) IM számú rendeletnek a polgári nem peres eljárásra vonatkozó rendelkezései 
alapján kell megállapítani [9/1967. (X. 8.) MüM sz. r. 48. § (2) bek., 5/1962. (VI. 19.) IM sz. r. 13. § (1) bek. b) pont]. 
BH1979. 274.   A szállító - erre vonatkozó megállapodás hiányában - nem jogosult a megrendelő által visszaküldött 
göngyölegek ellenértékének visszatartására egyedül azon az alapon, hogy a göngyölegeket egyoldalúan „selejt”-nek 
minősíti [10/1966. (II. 14.) Korm. sz. r. 44. § (1) bek. b) és c) pont, 250/1966. (II. 14.) KDB sz. ut. 19. §-a, 3/1968. 
(XII. 8.) ÁH sz. rendelkezés 2. § (1) bek., 3. § (1) bek.]. 
BH1979. 256.   I. A termelőszövetkezeti alkalmazottak munkaügyi vitáiban is az 1977. május 1-ig hatályban volt 
termelőszövetkezeti jogszabályokat kell alkalmazni, ha az eljárásra jogosult szervek az említett időpontig jogerős 
döntést még nem hoztak [7/1977. (III. 12.) MT sz. r. 160. § (5) bek.]. 
BH1979. 236   Épület tulajdonosának (kezelőjének) karbantartási kötelezettsége kiterjed az udvarra lejtő tetőrész 
hófogó ráccsal való ellátására, ha az udvaron bérleti szerződés alapján gépkocsit tárolnak [Ptk. 352. § (1) bek.]. 
BH1979. 229.   I. A munkaügyi bíróság a döntőbizottság határozatát csak a Pp. 357. §-nak (1) bekezdésében 
megjelölt okból helyezheti hatályon kívül és utasíthatja a döntőbizottságot újabb eljárásra. Ezek az okok a 
következők: a döntőbizottság nem volt szabályszerűen megalakítva; döntésének meghozatalában kizárt személy vett 
részt; hatáskörének hiányát jogszabálysértéssel állapította meg [Pp. 357. §]. 
BH1979. 228.   I. A termelőszövetkezetnek a tagja élete, egészsége, testi épsége megsértéséből származó kára 
megtérítéséért fennálló felelőssége objektív felelősség, amelynek nem feltétele a termelőszövetkezet 
óvórendszabály-szegése [1967. évi III. tv. 90. § (1) bek., 7/1977. (III. 12.) MT sz. r. 160. § (5) bek.]. 
BH1979. 216.   A szállítót nem mentesíti a jótállási kötelezettsége alól az a körülmény, hogy a megrendelő nem 
kötött külön karbantartási szerződést [Ptk. 248. § (3) bek.]. 
BH1979. 204.   I. Az ember munkájának, munkájával kapcsolatos emberi magatartásának az értékelése a 
személyhez fűződő jogokat érinti, alkalmas lehet a jó hírnév sértésére és az embert munkavállalásában, tehát 
személyiségi értékeinek a kifejtésében, személyiségének az érvényesítésében akadályozhatja. Ezért az ember 
munkájára, munkájával kapcsolatos magatartására vonatkozó szabálysértő minősítés nem csupán a munkajogi 
szabályokat sérti, hanem a polgári jog által védett személyhez fűződő jogok sérelmét is jelenti, polgári jogi 
személyiségvédelmi eszközök alkalmazására ad lehetőséget [Ptk. 75. § (1) bek., 78. §]. 
BH1979. 196.   Az alperes által kezdeményezett perújítási eljárás során a felperes nem emelheti fel a keresetét [Pp. 
206. § (1) és (3) bek., 247. § (1) bek., 260. § (1) bek., 267. § (1) bek.]. 
BH1979. 190.   A vállalkozó rész-számlázásnak - a felek erre vonatkozó megállapodása esetén is - előfeltétele a 
részteljesítés [34/1967. (XII. 24.) PM sz. r. 8. § (1) bek. a) pont, 6/1968. (I. 30.) PM sz. r. 2. § (3) bek., Ptk. 391. § (1) 
bek.]. 
BH1979. 181.   Bűncselekmény következtében meghalt személyeltemettetésével, a síremlék emelésével és a gyász-
szertartással felmerült költség olyan kár, amelynek megtérítésére azt a személyt kell kötelezni, aki az örökhagyó 
halálát okozta. Az ilyen költségek viselésére tehát az örökös elsődlegesen nem kötelezhető [Ptk. 239. § (1) bek., 677. 
§ (1) bek., 679. § (1) bek.]. 
BH1979. 180   A nagy forgalmú autópályán megengedett nagyobb sebessségfolytán szükségszerűen nagyobb a 
vészhelyzet is. Ezért sz útviszonyok eseti kedvezőtlenné válása mind a közlekedésben résztvevőktől, mind pedig az 
út karbantartójától fokozott helytállást követel[Ptk. 339. § (1) bek., 340. §, KRESZ 57. § (1) és (2) bek.]. 
BH1979. 162.   Előzetesen átadott építményrész meghibásodása folytán bekövetkező olyan kár esetén, amelyik a 
fél szerződésszegésére vezethető vissza, nem a kárveszélyviselés, hanem a hibás teljesítés miatti kártérítés 
szabályait kell alkalmazni [ 5/1968. (IV. 6.) ÉVM sz. r-tel közzétett Építési Szerződési Alapfeltételek 27. § (1) bek. *, 
44/1967. (XI. 5.) Korm. sz. r. 21. § (1) bek. **, Ptk. 340. § (1) bek., 344. § (1) - (2) bek.]. 
BH1979. 136.   Folytatólagosan elkövetett bűncselekménnyel okozott kár esetén a megítélt polgári jogi igényhez 
kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kezdő időpontja a folytatólagos bűncselekmény utolsó részcselekménye 
megvalósulásának napjával azonos [Be. 14. §, 55. § (2) bek., 56. §, Ptk. 301. § (1) bek., 360. § (1) és (4) bek.]. 
BH1979. 135.   Termelőszövetkezeti tagsági vitából származó perben sincs akadálya annak, hogy a keresetindító 
fél a fellebbezési eljárásban a keresetét a Pp. 247. §-nak (1) bekezdésében meghatározott keretek között 
megváltoztassa. Ez a jog megilleti akkor is, ha ö maga nem fellebbezett az első fokú bíróság ítélete ellen [Pp. 247. § 
(1) bek. a) pont]. 
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BH1979. 133.   A termelőszövetkezet tagja a teljes kárért felel, ha a kárt szándékosan okozta. A kártérítés az 
okozott tényleges kárnál alacsonyabb összegben általában nem állapítható meg, ha a károkozás szándékos 
bűncselekmény elkövetésével történt [1967. évi III. tv. 79. § (1) bek., 80. § (1) és (4) bek., 35/1767. (X. 11.) Korm. sz. 
r. 128. §]*. 
BH1979. 124.   Ha a fuvarozó a gépjárműfuvarozási szerződésben a küldemény kiszolgáltatására és átvételére 
meghatározott módtól eltér, és a küldemény elveszésével kapcsolatban a címzett közrehatása nem állapítható meg, a 
kártérítési jogkövetkezményeket teljes mértékben a fuvarozóval szemben kell alkalmazni. Az átvételt elismerő, 
valótlan adatokat tartalmazó okirat aláírása önmagában a címzett közrehatását nem alapozza meg [26/1960. (V. 21.) 
Korm. sz. r-tel kiadott Gépjármű Fuvarozási Szabályzat (GFSZ) 7. § (1) és (2) bek., 64. § (4) és (6) bek., 67. § (1) és (2) 
bek., Ptk. 206. §, 277. § (2) bek., 318. §, 340. §]. 
BH1979. 123.   A felszólamlást joghatályosnak kell tekinteni, ha ahhoz a jogosult devizaszámlát csatolt. Ha a kár 
összege bizonyítási eljárással, utólag beszerezhető okiratokkal tisztázható, nincs helye annak becsléssel, illetve a 
bíróság mérlegelési jogkörében történő megállapításának [ 114058/1966. I. 8. /E. (Kk. 25.) Díjszabási 
Hirdetménnyel közzétett Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló megállapodás (SZMGSZ) 24. cikk 1. §, 25. cikk 1. 
§, 27. cikk 2. §, 28. cikk 7., 8. §, 29. cikk 3. §, 30. cikk 3. §, 35. cikk, Pp. 206. § (3) bek.]. 
BH1979. 122   Ha a felek a mezőgazdasági termékértékesítési szerződést úgy kötik meg, hogy a szállító a termék 
tárolására is köteles, az átvételi késedelem egyben a tárolási szerződés megszegését is eredményezi [14/1978. (III. 
1.) MT r. 11. §]. 
BH1979. 118.   A megbízottként eljáró beruházási vállalat által a kivitelező ellen az utóbbi által túlszámlázott 
ellenértéknek a megbízó részére történt visszafizetése miatt támasztott követelés nem kártérítés jellegű, igy 
elévülése tekintetében sem a kártérítésre, hanem a jogtalanul felszámított ellenszolgáltatás visszakövetelésére 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni [Ptk. 324. §, 327. § (1) bek., 34/1974. (VIII. 6.) MT sz. r. 22. § (7) bek.]. 
BH1979. 88.   A vállalat anyagi felelőssége alapján megállapított járadék módosítása (felemelése, leszállítása, 
megszüntetése) iránti, a megállapításának alapjául szolgáló körülményekben bekövetkezett változásra alapított 
igényt a munkaügyi döntőbizottság előtt kell érvényesíteni abban az esetben is, ha a járadékot a bíróság állapította 
meg, illetve a felek a járadék tárgyában a bíróság előtt egyezséget kötöttek [2/1964. (IV. 3.) MÜM sz. r. 9. § (1) bek., 
12. § (5) bek.]. 
BH1979. 80.   A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló megállapodás (SZMGSZ) hatálya alá tartozó 
fuvarozásoknál a felek a vasúttól a kártérítés összegét külföldi pénznemben követelhetik, ha az exportszámla alapján 
a kár összegét e pénznemben kifejezve tudják bizonyítani, de a bíróság forintban marasztaló határozatot is hozhat [A 
Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló megállapodás (SZMGSZ) 24. cikk1. §, 27. cikk 2. §, Ptk. 374. §]. 
BH1979. 75.   Ha más gazdálkodó szervezet részére ideiglenesen átengedett dolgozóra vonatkozólag a felek a 
munkáltatói jogok gyakorlására nézve nem állapodnak meg, a dolgozó károkozó magatartásáért az általános 
szabályok szerint az átengedő szervezet felel [Ptk.. 216. § (1) bek., 301. § (1) és (3) bek., Mtv. 42. §, GKT 3/1978. sz. 
áf-sal módosított GKT 25/1973. sz.]. 
BH1979. 67.   I. A kisajátítási határozat visszavonása esetén az okozott károkat a kisajátítási jogszabályok 
rendelkezései szerint kell megtéríteni [1976. évi 24, sz, tvr, 23. §, 33 /1976. / IX. 5.) MT. sz. r. 55. § (2) bek.]. 
BH1979. 43.   Ha a vállalat a dolgozó anyagi felelősségét leltárhiány miatt állapította meg, az emiatt indult 
munkaügyi vitában más felelősségi rendszerre nem lehet áttérni, és a vitát eldöntő szerv nem állapíthatja meg a 
dolgozó felelősségét a vétkessége alapján [18/1970. (VI. 4.) Korm. sz. r. 3. §, Pp. 215., 357. §, MK 2. sz.]. 
BH1979. 33.   Ha a megrendelő és a vállalkozó a szerződés megkötésekor az árforma tekintetében egyaránt 
tévedésben van, a vállalkozó a szerződést megtámadhatja és kellő alappal kérheti a szerződés tartalmának megfelelő 
módosítását, valamint a tévedés folytán fel nem számított vállalkozói díjának a megítélését [Ptk. 4. § (3) bek., 164. § 
(1) bek., 210. § (1) és (3) bek., 235. § (1) bek. b) pontja, (3) bek.]. 
BH1979. 24.   Orvvadászás esetén a kártérítés összegének a meghatározásánál a polgári jogi kártérítési felelősség 
általános szabályai [Ptk. XXXI. fejezet) és a vad értékét meghatározó különleges rendelkezések az irányadók [Ptk. 
318. § (1) bek., 18/1960. (Erd. Ért. 22-23.) OEF sz. út., 21/1966. CErd. Ért. 18.) OEF sz. út., 15/1958. (Erd. Ért. 12.) 
OEF sz. út. 6. pont, 9/1967. (ÁT. 46.) ÁH sz. út., 26/1968. (MÉM. É. 14.) MÉM-AH sz. út.]. 
BH1979. 11.   Ha a kártérítés iránti kérelmet sértett hozzátartozója terjeszti elő, de a bíróság felhívása ellenére 
meghatalmazást nem csatol: érvényes polgári jogi igény hiányában kártérítés megfizetésére kötelezésnek nincs helye 
[Be. 55. § (1) bek., 56. §, 58. § (2) bek. b) pont]. 
BH1978. 533.   A küldemény fuvarozás közben bekövetkezett megrongálódása esetén a fuvarozó választása szerint 
vagy az értékcsökkenés megfizetésére vagy a rongálódás kiküszöbölésére (a sérülés kijavítására) köteles. A 
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kártérítésnek a választottól eltérő módon való teljesítésére a fuvarozót a bíróság nem kötelezheti [26/1960. (V. 21.) 
Korm. sz. r.-tel közzétett Gépjármű Fuvarozási Szabályzat (GFSZ) 68. § (2) bek., Ptk. 503. § (2) bek., 356. § (1) bek.]. 
BH1978. 518.   A vevő a kötelező jótálláson alapuló igények érvényesítésével nem esik késedelembe addig, 
ameddig nem győződik meg arról, hogy a hiba garanciális jellegű [Ptk. 248. §, 4/1969. (III. 30.) BKM-KGM-KipM-
KkM-NIM fsz. r. 4. § (1) bek. c) pont]. 
BH1978. 500.   A vállalat anyaggazdálkodása körében irányító feladatokat ellátó dolgozó nem csupán végrehajtója 
a vállalat gazdálkodásához szükséges anyagok beszerzésére kiadott intézkedéseknek. Feladatait a vállalat többi, az 
intézkedései által érintett szervével együttműködve úgy köteles ellátni, hogy figyelemmel kell lennie a tényleges 
anyagszükségletre és ehhez képest köteles a megfelelő intézkedéseket megtenni a szükségleteket indokolatlanul 
meghaladó, a vállalat szempontjából felesleges beszerzés megakadályozása érdekében. Ha e kötelességét 
gondatlanul megszegi, az ezzel okozott kárért másfél havi átlagkeresete erejéig felel [34/1967. (X. 8.) Korm. rendelet. 
95. § (1) bek. b) pont, Pp. 9. § (2) bek.]. 
BH1978. 495.   A vállalkozónak a vállalkozási szerződés teljesítése során megsérült dolgozója táppénze és fizetése 
közötti különbözet megtérítése iránt a megrendelő ellen érvényesített követelése nem tekinthető szerződésen kívüli 
kártérítés iránti keresetnek [Pp. 129. §, 365. § (2) bek. b) pont, 366. § (1) bek.]. 
BH1978. 494.   A kötbér nem olyan járulék, amellyel a kereset a másodfokú eljárás során felemelhető [Pp. 247. § b) 
pont]. 
BH1978. 489.   I. A vasúti fuvarozó által beszedett fuvardíj-különbözet megtérítése iránt a megrendelő részéről 
szállító ellen indított kereset nem fuvardíj-követelés, és arra a gazdasági perek általános hatásköri szabályai 
irányadók. 
BH1978. 487.   A fuvarozónak - a rakomány megvizsgálásának eredményeként - nemcsak figyelmeztetnie kell a 
feladót a rakományigazítás szükségességére, hanem azt az eset körülményeihez képest helyette el is kell végeznie 
[26/1960. (V. 21.) Korm. sz. r-tel közzétett Gépjármű Fuvarozási Szabályzat (GFSZ) 67. § (1) és (2) bek., 80. § (3), (4) 
és (5) bek., 1/1975. (II. 5.) KPM-BM sz. r. (KRESZ) 67. § (2) bek. d) pont, Ptk. 345. § (3) bek.]. 
BH1978. 436.   Villamos vezeték létesítésével okozott kárként nemcsak a jogszabályban példálózóan kiemelt 
veszteséget, hanem minden olyan kárt is meg kell téríteni, amely az említett munkálatokkal összefüggően keletkezett 
[1962. évi IV. tv. (VET) 22. § (1) és (2) bek., 1959. évi IV. tv. XXIX.-XXXI. fej., 1976. évi 24. sz. tvr. 16. §., 33/1976. (IX. 
5.) MT sz. r. 25. § (1) bek., 1/1967. (IV. 28.) NIM sz. r. 18. § (2) bek.]. 
BH1978. 435   Ingatlannak bányaipari létesítmény elhelyezése céljából való igénybevétele esetén a kisajátítás 
megtörténtéig átmenetileg sincs helye a bányakárokra vonatkozó szabályok alkalmazásának, hanem csak 
ellenszolgáltatás követelhető az elfoglalt terület használatáért [1960. évi III. tv. 42. § (2) bek., 46. § (2)-(3) bek., 
9/1961. (III. 30.) Korm. r. 83. §]. 
BH1978. 394.   A külkereskedelmi bizományos kártérítési felelősséggel tartozik, ha a szerződésben meghatározott 
országtól eltérő helyről származó importtermék kicserélésére irányuló igényt, valamint a vámtöbblet utáni kamatot 
a megbízó utasítása ellenére a külföldi eladóval szemben nem érvényesíti [32/1967. (IX. 23.) Korm. sz. r. 21. § (1) 
bek., 23. § (2) bek., Ptk. 474. §]. 
BH1978. 392.   A vasúton fuvarozott áru későbbi, a megrendelő raktárában történt leértékeléséről felvett 
jegyzőkönyv egymagában nem alkalmas annak bizonyítására, hogy az áru a fuvarozás alatt sérült meg [3/1960. (V. 
15.) KPM sz. r.-tel közzétett Vasúti Árufuvarozási Szabályzat (VÁSZ) 54. cikk 1. § d) pont, 62. cikk 6. §]. 
BH1978. 388.   Mezőgazdasági kár összegének megállapításánál a feleslegessé, illetve haszontalanná vált termelési 
költségek nem hagyhatók figyelmen kívül [Ptk. 355. § (4) bek.]. 
BH1978. 376.   I. Szerzői jogvédelmet élvező szerkesztési munkának minősül a hanglemez szerkesztőjének 
tevékenysége, ha annak eredménye olyan összeállítás, amelyen az alkotó szellemi tevékenységből fakadó eredetiség 
jegyei felismerhetők. Ilyen esetben a szerkesztő követelheti, hogy mint szerkesztőt a művén tüntessék fel [1969. évi 
III. tv. 9. § (1) bek., 52. § (1) bek. a) pont]. 
BH1978. 345.   Szolgálati találmány hasznosítására, annak alapján kizárólagos gyártásra és értékesítésre kötött 
szerződésnek nem érvényességi kelléke, hogy az átruházó szabadalmi oltalommal rendelkezzék, illetőleg annak 
megszerzésére kötelezettséget vállaljon (1969. évi II. tv. 10. és 17. §-ai). 
BH1978. 336.   Ha a gépkocsi a vadat két vadászterületet elválasztó közúton üti el, a károsult a két vadászatra 
jogosult bármelyikétől követelheti kárának a megtérítését [1961. évi VII. tv. 35. § (1)-(3) bek.] 
BH1978. 309.   A működési igazolvány kiadásának elmulasztásával, valamint a munkavállalói igazolási lap 
jogszabályba ütköző tartalmú kiállításával okozott kár megtérítése tárgyában hozott munkaügyi bírósági határozat 
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ellen fellebbezésnek van helye [Pp. 233. § (1) bek., 358. § (1) bek. a) pont, 1967. évi II. törvény 49. § (3) bek., 62. §, 
1955. évi 21. tvr. 140. § (4) bek., 9/1968. (IX. 4.) BkM sz. r. 4. § (1) bek., MKT 1/1975. sz.]. 
BH1978. 306.   A termelőszövetkezet vezető beosztású tagja köteles az irányítása alá tartozó munkaterületen a 
munka végzésére adott utasítások végrehajtását és a technológiai fegyelem megtartását ellenőrizni. E kötelességének 
vétkes megszegése esetén - a termelőszövetkezeti jogszabályokban megállapított mértékben - anyagi felelősséggel 
tartozik [1967. évi III. tv. 80. §]. 
BH1978. 304.   A nyugellátásra jogosultságot érintő kérdés és ezért bírósági hatáskörbe tartozik annak eldöntése, 
hogy a károkozó helyett az Állami Biztosító által fizetett kártérítésre figyelemmel jár-e a jogosultnak a nyugellátás, 
illetve milyen mértékben csökkenthető annak összege [17/1975. (VI. 14.) MT. sz. r. 242., 256. §]. 
BH1978. 296.   Ha a vasúti fuvarozó a hiányosnak minősített felszólamlást a kárigény elutasításával érdemben 
elbírálja, nem hivatkozhat arra, hogy a kártérítési követelés felszólamlás hiányában elévült [az 1975. évi 9. sz. tvr-tel 
kihirdetett Vasúti Árufuvarozásról szóló Nemzetközi Egyezmény (CIM) 41. cikk, 47. cikk 1. §, 3. §, a 3/1960. (V. 13.) 
KPM sz. r.-tel közzétett Vasúti Árufuvarozási Szabályzat (VÁSZ) 29. cikk 2. §, 3. §, 67. cikk 5. §]. 
BH1978. 285.   Ha gazdálkodó szervezet az illetményföld megműveléséhez szükséges egyes munkafolyamatok 
elvégzését vállalja, kötelezettsége csak az említett munkák elvégzésére terjed ki. A terméseredmény biztosításához 
szükséges egyéb munkák elvégzéséről, vagyis a földterület megfelelő megmunkálásáról magának az illetményföld 
jogosultjának kell gondoskodnia [12/1968. (III. 16.) MÉM sz. r. 8. § (4) bek.]. 
BH1978. 259.   I. Ha a dolgozó egészségi állapotában az üzemi baleset előtt fennállott károsodás nem okozott 
keresetveszteséggel járó munkaképesség-csökkenést, a vállalat az üzemi balesettel összefüggésben keletkezett teljes 
kárért felel. Ha azonban a dolgozó egyéb egészségkárosodása az üzemi baleset után, attól függetlenül keletkezett, 
illetve a meglevő, de a baleset előtt keresetveszteséget nem okozó egészségkárosodása az üzemi balesettel 
függetlenül rosszabbodott, a vállalat a dolgozó keresetveszteségét - felelősségének fennállása esetén és annak 
mértéke szerint - az üzemi balesetből származó munkaképesség-csökkenés mértékének az összmunkaképesség-
csökkenés mértékéhez viszonyított százalékos arányában köteles megtéríteni [1967. évi II. törvény 62. §, MIK 30. 
sz.]. 
BH1978. 223.   Ha az üzemi balesetet szenvedett mezőgazdasági termelőszövetkezeti tag azért kéri járadékának a 
felemelését, mert a baleset előtt betöltött munkakörével azonos vagy ahhoz hasonló munkakörben foglalkoztatott 
tagok jövedelme emelkedett, az ilyen igényre a munkajog szabályai alapján megállapított járadékok felemelésére 
vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni [7/1977. (III. 12.) MT sz. r. 113. § (4) bek., 12/1977. (III. 12.) 
MÉM sz. r. 99. §, MK 67. sz.]. 
BH1978. 222.   A gépkocsivezető az általa átvett és felhasznált üzemanyagban jelentkező hiányért a vétkességen 
alapuló felelősség szabályai szerint felel. E felelősség fennállását az üzemanyag-fogyasztási norma túllépése 
egymagában nem alapozza meg [1967. évi II. törvény, 58. §, 34/1967. (X. 8.) Korm. rendelet 96. § (1) bek.]. 
BH1978. 218.   Állami támogatás folyósítására irányuló követelés gazdasági per útján nem érvényesíthető (Pp. 365. 
§). 
BH1978. 200.   Baleseti járadék felemelésénél alapul nem az átlagkeresetek közötti különbözet szolgál, hanem a 
bíróságnak azt kell vizsgálnia, hogy az azonos, illetőleg a hasonló munkakörben dolgozók keresete bérrendezés 
(bérfejlesztés) vagy egyéb körülmény folytán milyen mértékben emelkedett [Ptké. 59. § (3) bek., MK 67. sz.]. 
BH1978. 197.   A tulajdonos birtokából bűncselekmény folytán kikerült dolog. tulajdonjoga kereskedelmi 
forgalmon kívül további eladások esetén sem szerezhető meg, mert nincs alap annak megállapítására, hogy 
valamelyik vevő olyan személytől vásárolta meg a dolgot, akire azt a tulajdonos bízta [Ptk. 118. § (2) bek.]. 
BH1978. 136.   A vasúti fuvarozó a nemzetközi fuvarozási szabályok szerint tartozik kártérítéssel a küldemény 
elvesztéséért abban az esetben is, ha ez a nemzetközi fuvarozás tényleges befejezése után a raktárában következett 
be [1/1967. (III. 8.) KPM sz. r-tel közzétett Vasúti Árufuvarozásra vonatkozó Nemzetközi Egyezmény (ClM) 27. cikk 
1. §, 31. cikk 1. §, 37. cikk, 47. cikk 2. § b) pont, 3. §]. 
BH1978. 98.   Ha a perbeli cselekményre megállapított határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a fél a 
cselekményt a következő napon még hatályosan teljesítheti [Pp. 103. § (4)-(5) bek., 105. § (4) bek., 349. § (1) bek., 
MK 69. sz.]. 
BH1978. 97.   Ha vitás, hogy a felek között munkaviszony vagy polgári jogi jogviszony jött létre, illetve állt fenn, a 
munkaügyi bíróságnak a kérdéses jogviszony jellegét bizonyítás lefolytatásával kell tisztáznia és a munkaviszony 
fennállására alapított kereseti kérelem tárgyában érdemben kell döntenie [Pp. 45. § (2) bek.]. 
BH1978. 93.   Termelőszövetkezet magasabb vezetői munkakört betöltő alkalmazottját a közgyűlés kötelezi 
kártérítésre. A közgyűlés határozata ellen jogorvoslatért nem a szövetkezeti döntőbizottsághoz, hanem keresettel 
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közvetlenül a munkaügyi bírósághoz kell fordulni [1967. évi III. tv. 91. § (2) bek., 94. § (2) bek., 35/1967. (X. 11.) 
Korm. sz. r. 31/C. § (1) bek., Pp. 129. § (1) bek., 157. § a) pont, 158. § (2) bek., 212. § (1) bek., 349. § (2) bek., 357. § 
(1) bek., MK 56. sz.]. 
BH1978. 87.   Szerződésen kívül okozott kár megtérítése iránt indított perre hatáskörrel rendelkező járásbíróság 
összefüggés címén sem vonhatja hatáskörébe a szocialista szervezetek között szerződésszegés miatt keletkezett 
kártérítési igény elbírálását [Pp. 23. § (2) bek., 366. § (1) bek., (2) bek. b) pont, 374. §]. 
BH1978. 84.   Gazdálkodó szervezetek egymás közötti jogviszonyában a fuvarozó nem tekinthető a szállító 
teljesítési segédjének és a fuvarozás alatt hibássá vált áru miatt a szállítási szerződés megszegése címén sem a vétlen 
szállítóval, sem vele szemben nincs helye kötbér kiszabásának (Ptk. 315. §, 488. §). 
BH1978. 81.   Autóközlekedési tanfolyam szervezésére vállalt kötelezettségre a vállalkozási szerződés szabályait 
kell alkalmazni [44/1967. (XI. 5.) Korm. sz. r. 2., 4. § (1) bek., 35. § (1) bek., 1/1973. (II. 25.) KPM sz. r. 1. § d) pont,  3. 
§, Ptk. 208. § (1) bek.] 
BH1978. 74.   Ha vad és gépjármű összeütközése a vadászatra jogosultak vadászterületét egymástól elválasztó 
úton következett be, a kár megtérítése iránti igény - egyéb feltételek fennállása mellett - az út két oldalán elterülő 
vadászterületeken vadászatra jogosultak közül bármelyik vagy mindkettő ellen érvényesíthető [1970. évi 28. sz. tvr., 
1961. évi VII. tv. 35. §, 30/1970. (XII. 24.) MÉM sz. r. 15. § (5) bek.]. 
BH1978. 66.   A bűncselekményt megvalósító magatartással szoros összefüggésben álló kár megtérítése a büntető 
perben polgári jogi igényként érvényesíthető (Be. 55. § (2) bek.]. 
BH1978. 43.   Fuvarozás közben elveszett kábeldob-küldemény esetén a kártérítés mértéke tekintetében nem a 
betétdíj összege, hanem a küldemény forgalmi értéke az irányadó [26/1960. (IV. 21.) Korm. sz. r mellékleteként 
közzétett Gépjármű Fuvarozási Szabályzat (GFSZ) 68. § (1) bek.]. 
BH1978. 41.   Ha a küldemény a nemzetközi fuvarozás során a fuvarozási határidő meg nem tartása miatt 
megromlik, a fuvarozó kártérítési felelősségének mértéke - szándékosság vagy súlyos gondatlanság hiányában - csak 
a fuvardíj kétszeres összegéig terjed [1/1967. (III. 8.) KPM sz. r.-tel közzétett Vasúti Áruforgalomra Vonatkozó 
Nemzetközi Egyezmény (CIM) 27. cikk 1. §, 34. cikk 1., 2., 3. §, 37. cikk]. 
BH1978. 38.   A tervdokumentáció hibáira való figyelmeztetés elmulasztása esetén nem „közös szavatossági 
felelősség” keletkezik a kivitelező és a tervező között, hanem a közös károkozás szabályai alkalmazásának van helye 
[5/1968. (IV. 6.) ÉVM sz. r.-tel közzétett építési szerződési alapfeltételek 21. §, 29. § (1) bek., 44/1967. (XI. 5.) Korm. 
sz. r. 13. §, Ptk. 344. §, 356. §, GTK 29/1973. sz.] 
BH1977. 568.   Nem jár a dolgozónak üzemi baleset alapján kártérítés (járadék) arra az időre, amely alatt a 
szabadságvesztés büntetését tölti [1967. évi II. törvény 47. §, 2/1964. (IV. 3.) MüM sz. r. 2. §]. 
BH1977. 563.   A belföldi szállítmányozó felelős azokért a károkért, amelyek a külföldi szállítmányozási szerződés 
késedelmes megkötése, valamint a bel- és külföldi szállítmányozási szerződés összhangjának hiánya miatt merültek 
fel [37/1964. (KKÉ 25.) KkM sz. ut. 26. §, 28. § (1) bek.]. 
BH1977. 562.   Export vételár megfizetésével kapcsolatos külföldi akkreditív nyitása nem keletkeztet a bizományos 
és a megbízó között új jogviszonyt, amelynek alapján a bizományos a külföldi vevő helyett a megbízóval szemben 
helytállani tartozik [32/1967. (IX. 23.) Korm. sz. r. 30. § (1), (2) bek., 31. § (2) bek.]. 
BH1977. 559.   A küldemény megsérülése esetén a vasút - vállalása hiányában - nem kötelezhető a küldemény 
teljes ellenértékének megfizetésére és egyben a sérült küldemény átvételére. Ha az ilyen küldeményben a kijavítás 
után értékcsökkenés következik be, a különbözetet a vasútnak kártérítésként kell megfizetnie [3/1960. (V. 13.) KPM 
sz. r.-tel közzétett Vasúti Árufuvarozási Szabályzat (VÁSZ) I. rész 55. cikk 2. §, Ptk. 503. § (2) bek., 4/1969. (III. 30.) 
BKM-KGM-KipM-KkM-NIM sz. r.]. 
BH1977. 558.   Ha a címzett a vasúti fuvarozási szerződésből eredő jogait a feladóra engedményezi, ez nemcsak 
felszólamlásra, hanem a szerződésszegésből eredő igények érvényesítésére is vonatkozik [3/1960. (IV. 13.) KPM sz. 
r.-tel közzétett Vasúti Árufuvarozási Szabályzat (VÁSZ) 55. cikk 1. §, 62. cikk 6. §, 65. cikk 3. § b) pont, 67. cikk 5. §, 
Ptk. 328. § (1) bek., 329. § (1) bek.] 
BH1977. 557   A beruházási vállalatot mint megbízottat kártérítési felelősség terheli, ha ügyviteli kötelezettségét 
megszegve a vállalkozó ellen indított pert a megbízó értesítése és utasításának kikérése nélkül szünetelteti vagy 
annak megszűnéséhez hozzájárul [Ptk. 474., 476., 477., 478., 479. 488. §-ai]. 
BH1977. 549.   Ipari szövetkezet tagját ért üzemi baleset esetén az átlagkereset kiszámítására nem a polgári jogi, 
hanem a munkajogi szabályokat kell alkalmazni [21/1971. (XII. 31.) MüM sz. r. 22. §, 7/1967. (X. 8.) MüM sz. r. 8. §]. 
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BH1977. 548.   A termelőszövetkezet szeszfőzdéjének vezetője a raktárban elfolyás folytán keletkezett hiányért 
nem a leltárfelelősségre vonatkozó szabályok, hanem a vétkesen okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel 
[1967. évi III. Tv. 79., 80., 86. és 88. §, 18/1970. (VI. 3.) Korm. sz. r. 6. §, 13/1973. (VIII. 25.) MÉM sz. r.] 
BH1977. 518.   Ha a dolgozót az egészségi állapotában fennálló károsodás a munkakörének ellátásában nem gátolta 
és a más munkakörbe történt áthelyezésére kizárólag a foglalkozási eredetű betegsége miatt került sor, a vállalat - ha 
a foglalkozási betegségért felelősség terheli - a foglalkozási eredetű munkaképesség-csökkenés mértékére való 
tekintet nélkül köteles megtéríteni a dolgozó korábbi munkakörében elérhető átlagkereset és a kisebb keresettel járó 
új munkakörben elért keresete közötti különbözetet [1967. évi II. törvény 62. §, MK 30. sz.]. 
BH1977. 517.   Foglalkozási szabályok súlyos megsértésével okozottnak minősül a kár, ha a kávéfőzőgépet kezelő 
dolgozó nem zárja el a gép feltöltésére szolgáló vízvezeték csapját, és emiatt vízömlés következik be [34/1967. (X. 8.) 
Korm. rendelet 95. §] 
BH1977. 510.   Szocialista szervezetekből alakult - jogi személyiséggel nem rendelkező - egyszerű társulás, amely 
közös név alatt gazdasági tevékenységet folytat, gazdasági perben félként részt vehet [1970. évi 19. tvr. 5-7. §-ai, Ptk. 
571-578. §-ai, Pp. 48-49. §-ai, 130. § (1) bek. e) pont]. 
BH1977. 508.   A szállítmányozó felelőssége arra is kiterjed, hogy a küldeményt olyan időpontban vegye át és 
fuvarozza el, amikor fekbér keletkezése megakadályozható [Ptk. 500. § (1) bek., 521. § (1) bek., 26/1960. (V. 21.) 
Korm. sz. r. mellékletként közzétett Gépkocsi Fuvarozási Szabályzat (GFSZ) 69. § (1) és (2) bek.]. 
BH1977. 501.   Az előszállítás jogának kikötése nem menti fel a szállítót az alól a kötelezettség alól, hogy a 
megrendelőt a szállításról előzetesen értesítse [10/1966. (II. 14.) Korm. sz. r. 12., 18. § (2) bek., 23., 29. §]. 
BH1977. 499.   A szövetkezeti tagsági viszonyból eredő perekre megállapított költség mentesség kiterjed az e 
perekkel kapcsolatos végrehajtás megszüntetése (korlátozása) iránt indított perekre és a perújítási eljárásokra is 
[1/197·3. (I. 24.) IM sz. r. 2. §]. 
BH1977. 491.   A veszélyes üzem működési körét nem lehet a pillanatnyi helyzet szerint megítélni, hanem a 
veszélyes tevékenység folytatását folyamatában egységesen kell értékelni [Ptk. 345. § (1) bek., 42/1970. (X. 27.) 
Korm. sz. r. 2. § (1) bek., 9. § (1) bek.]. 
BH1977. 466.   I. A dolgozó anyagi felelőssége tárgyában hozott munkaügyi bírósági határozat elleni fellebbezés 
megengedettsége szempontjából annak van jelentősége, hogy a vállalat milyen mértékű felelősséget megalapozó 
jogszabály alapján kötelezte a dolgozót a kár vagy a hiány megtérítésére. Fellebbezésnek abban az esetben is helye 
van, ha a felelősségnek a vállalat részéről történt megállapítása jogszabály másfélhavi átlagkeresetig terjedő vagy ezt 
meghaladó mértékű felelősséget megállapító rendelkezésén alapul, az ügyben első vagy másodfokon eljáró bíróság; 
megállapítása szerint azonban a dolgozó felelősségének felső határa ezt a mértéket nem éri el (Pp. 358. §, 1967. évi 
II. törvény 58. §). 
BH1977. 463.   I. Ha a dolgozó megrokkanásában az üzemi balesetből (foglalkozási betegségből) eredő 
munkaképesség-csökkenésén kívül a természetes eredetű egészségromlása is közrehatott, a vállalat - felelőssége 
esetén és ha az MK 30. számú állásfoglalásban megjelölt feltételek nem állanak fenn - olyan százalékos mértékben 
köteles megtéríteni az átlagkereset és a rokkantsági nyugdíj közötti különbözetet, mint amilyen arányban van a 
dolgozó üzemi baleseti eredetű (foglalkozási betegségből származó) munkaképesség-csökkenésének mértéke a 
rokkantságban megnyilvánuló összmunkaképesség-csökkenésének mértékével (1967. évi II. törvény 62. §). 
BH1977. 461.   A dolgozó tartozáselismerő nyilatkozata nem jelent az eredeti jogalaptól független, új 
kötelezettségvállalást. A következménye az, hogy ez esetben a bizonyítási teher a dolgozóra hárul át. Ha utóbb a 
dolgozó az elismerő nyilatkozat alapján teljesített szolgáltatást az elévülési időn belül visszaköveteli, a munkaügyi 
vitát eldöntő szervnek azt kell vizsgálnia, hogy az eredeti jogcímen fennállott-e a dolgozó kötelezettsége (1967. évi II. 
törvény 57-61. §). 
BH1977. 457.   Szállítmányozóval szemben támasztott kártérítési igénynél nem érvényesül a fuvarozóra 
vonatkozólag a küldemény kiszolgáltatását követő 3 napban megszabott jogvesztő határidő [3/1960. (V. 13.) KPM sz. 
r.-tel közzétett Vasúti Árufuvarozási Szabályzat (VÁSZ) 46. cikk 3. §-a, Ptk. 501., 504. §, 520. § (1) és (2) bek., 521. § 
(1) bek.]. 
BH1977. 456.   Importáru elveszése esetén a szállítmányozó kártérítési felelősségének mértéke tekintetében az 
import-beszerzési ár, vagyis az a forintösszeg irányadó, amelyre a külföldi eladó részére történt fizetés időpontjában 
a deviza megvásárlásához szükség volt [Ptk. 503. § (1) bek., 520. § (1) bek.]. 
BH1977. 453.   Szocialista szervezetek által létesített egyszerű társaság is szocialista szervezet és érvényesen 
szerezhet jogokat és vállalhat szerződéses kötelezettségeket [1970. évi 19. sz. tvr. 1. § (1) bek., 5., §, 54/1967. (XII. 
17.) Korm. sz. r. 4. §]. 
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BH1977. 450.   Ha a tervező az építészeti és a technológiai tervdokumentációt külön-külön szolgáltatja, köteles az 
azok közötti összefüggéseket az egyes terveken feltüntetni. Ennek elmulasztása a szolgáltatását hibássá teszi 
[10/1968. (X. 10.) ÉVM-KGM-NIM sz. együttes rendelettel közzétett tervezési szerződési alapfeltételek 10. § (1) bek., 
44/1967. (XI. 5.) Korm. sz. r. 10., 13., 23. §]. 
BH1977. 449.   Gépkocsi javítására kötött vállalkozási szerződésben az ellenérték az ártételekre való utalással is 
meghatározható [4/1970. (V. 31.) KPM. sz. r.-tel hatályba léptetett „Gépjárművek vállalkozási alapfeltételei” 18. § (1) 
bek., 44/1967. (XI. 5.) Korm. sz. r. 7. §, 39. § (1) bek., Ptk. 405. § (1) bek., GKT 14/1973. sz.]. 
BH1977. 438.   Alacsonyabb munkakörbe helyezés fegyelmi büntetés kiszabása esetén a termelőszövetkezet a 
tagját a fegyelmi eljárás jogerős befejezésé ig a korábbi munkahelyén változatlan munkadíj mellett köteles 
foglalkoztatni [1967. évi III. tv. 94. § (1)-(2) bekezdés, 6/1967. (X. 24.) MÉM sz. r. 224. § (2) bek.]. 
BH1977. 436.   A légifuvarozással szállított poggyász késedelmes kiadása miatt a fuvarozót terhelő kártérítés felső 
határának kg-ként 500 Ft-ban való jogszabályi meghatározása nem mentesíti a kásorultat kára összegszerű 
mértékének a bizonyítása alól [1964. évi 19. sz. tvr., 1964. évi 26. sz. tvr. 29-30. §, 22/1975. (XI. 14.) Korm. sz. r. 21. § 
(2)-(5) bek., 13/1969. (III. 18.) Korm. sz. r.] 
BH1977. 419   A magánokirathamisítással elkövetett csalás bűntette nem valósul meg, ha az elkövető a 
szabálysértés miatt kiszabott pénzbírság megfizetése alól úgy kíván mentesülni, hogy a károsult kártalanítására 
vonatkozó, általa készített hamis magánokiratot felhasznál; az ilyen cselekmény magánokirathamísítás vétségeként 
minősül [1961. évi V. törvény 222. §, 296. § (2) bek. g) pont]. 
BH1977. 397.   A járásbíróság a hatáskörébe tartozó ügynek a megyei bíróság hatáskörébe tartozó ügyhöz való 
egyesítését abban az esetben sem rendelheti el, ha az utóbbit keresetfelemelés folytán korábban maga tette át [Pp. 
27. §, 149. § (2) bek., 382. § (2) bek.]. 
BH1977. 389   Vetőmag hibája miatt a szavatossági igény bejelentése a kártérítési igény elévülését is félbeszakítja. 
Ha a vetésterületnek a vetőmag termesztésből való kizárása nemcsak a vetőmag, hanem az elvetés során elkövetett 
mulasztás miatt is történt, kármegosztásnak van helye [58/1968. (MÉM. É. 31.) sz. ut.-sal közzétett vetőmag szállítási 
alapfeltételek 28/b., 29. pont, Ptk. 340. §]. 
BH1977. 386.   Ha a felek között a szállítási szerződés - a lényeges kellékek valamelyikének hiánya miatt - nem jött 
létre, egyéb feltételek mellett a szerződéskötés elmaradása miatt kártérítési igény keletkezhet (Ptk. 6. §). 
BH1977. 381.   Lényeges eljárásjogi szabálysértés, ha a bíróság a Pp. 146. §-ának (3) bekezdésében írt 
figyelmeztetési, illetőleg tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget [Pp. 252. § (2) bek.]. 
BH1977. 351.   Az üzemi baleset következtében ötvenszázalékos mértékben csökkent munkaképességű és az ilyen 
mértékű munkaképesség-csökkenésére tekintettel a 200/1969. (IV. 24.) Korm. sz. határozat alapján 
kedvezményesen rokkantsági nyugdíjban részesülő szénbányászati dolgozót kárenyhítési kötelezettség terheli. 
Ehhez képest az ilyen dolgozó kártérítésre (járadékra) akkor jogosult, ha a nyugdíja, illetőleg annak folyósítható 
része és az általa elért, vagy - egészségének veszélyeztetése nélkül - elérhető kereset együttes összege nem éri el azt 
a jövedelmet, amelyet megkereshetne, ha nem érte volna üzemi baleset [1967. évi II. törvény 2. §, 62. §, 2007/1969. 
(IV. 24.) Korm. sz. hat., 17/1975. (VI. 14.) MT sz. r. 204. §, 2/1964. (IV. 3.) MüM sz. r. 11. § c) pont, 3/1965. (VI. 14.) 
SZOT sz. szab. 3. sz. mell.]. 
BH1977. 345.   Hibás árut szállító vállalat nem hivatkozhat eredményesen arra, hogy a feladással teljesített és így a 
sérüléseknek a fuvarozás alatti növekedéséért nem tartozik felelősséggel [10/1966. (II. 14.) Korm. sz. r. 40. §]. 
BH1977. 344.   Ha a bérelt kiskereskedelmi raktárhelyiségben tárolt áru használhatatlanná válásáért a bérbeadó 
felelős, akkor nemcsak a beszerzési árat, hanem a bruttó adózatlan nyereség levonásával a kiskereskedelmi árrést is 
meg kell térítenie [Ptk. 339. § (1) bek., 1/1972. (I. 9.) Korm. sz. r. 8. §]. 
BH1977. 339.   Felszámolás alatt álló szövetkezeti közös vállalat szerződésszegése miatt a tagjai - mint egyszerű 
kezesek - kötbérben és kártérítésben egyetemlegesen nem, de vagyonbetétjük erejéig is csak attól függően 
marasztalhatók, hogy a főkötelezett nem tudja vétlenségét bizonyítani és a felszámolás eredményeként felosztandó 
vagyontömeg nem nyújt kellő fedezetet a kielégítésre. Közös vállalkozás felszámolásának és megszűnésének 
elhatározása nem elegendő alap a szerződésszegés vétlenségének bizonyítására [44/1967. (XI. 5.) Korm. sz. r. 21. §, 
1967. évi III. sz. törv. 53. § (2) bek., 35/1967. (X. 11.) Korm. sz. r. 65. § (1) bek., 81. § (3) bek., Ptk. 274. §]. 
BH1977. 337.   Állami vállalat valamely részlegének (gyáregységének) más vállalatba történt beolvasztása esetén a 
megszűnő rész valamennyi joga és kötelezettsége a jogutódra száll át (Ptk. 38. §). 
BH1977. 306.   I. Harácsoló szándékkal, folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés bűntette esetében javító-nevelő 
munka kiszabása - általában - nem indokolt (1961. évi V. törvény 34., 64., 294. §). 
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BH1977. 303.   Ha az üzemi balesetet szenvedett dolgozó a rendelkezésére bocsátott védőeszközt nem használta, e 
magatartását nem lehet vétkes magatartásnak tekinteni, és ennek alapján kármegosztásnak sincs helye, ha a 
védőeszköz az azzal elérni kívánt célra alkalmatlan volt [1967. évi II. törvény 62. § (2) bek., ÁBEO 3. 31 pont, MK 31. 
sz.]. 
BH1977. 301.   A dolgozót nem mentesíti a kártérítési felelősség alól és kármegosztásra sem ad alapot, ha vétkes 
magatartása következtében kívülálló harmadik személy a vállalat terhére jogtalan vagyoni előnyhöz jutott, a vállalat 
azonban a kívülállóval szemben nem érvényesítette a megtérítési igényét (1967. évi II. törvény 60., 61. §). 
BH1977. 298.   I. Ha a dolgozó a fegyelmi vétséget valótlan tartalmú okirat felhasználásával jogtalan anyagi előny 
szerzése végett követte el, a munkaügyi vita során nem mellőzhető ennek az okiratnak a beszerzése [Pp. 3., 164. §]. 
BH1977. 296.   Nincs helye a beszedési megbízást teljesítő bank ellen kártérítési igény érvényesítésének, ha a 
beszedett pénzösszeg a beszedési megbízást benyújtó féltől visszakövetelhető [Ptk. 204. § (2) bek., 1955. évi 21. tvr. 
173. §]. 
BH1977. 292.   Az importtermék elveszéséért fuvarozó módjára felelős szállítmányozó kártérítési felelősségének 
mértéke tekintetében a megbízónak átadott szállítói számlában feltüntetett - a járulékos költségeket (behozatali 
vámot, behozatali illetéket stb.) is magában foglaló - összeg az irányadó [Nemzetközi Szállítmányozási feltételeiről 
szóló 37/1964. (KkÉ 25.) KkM sz. út. 27. § (1) bek., 32/1967. (IX. 23.) Korm. sz. r. 24. § (1) bek., Ptk. 503. § (1) bek., 
520. § (1) bek., GK 19. sz. 9. pont, GKT 104/1973. sz.]. 
BH1977. 244.   Az ítélet anyagi jogereje a beszámítani kért követelésre - a beszámítás erejéig - csak akkor terjed ki, 
ha a bíróság a beszámítási kifogásnak helyt adott (Pp. 229. § (3) bek.]. 
BH1977. 242.   Az a bíróság, amelyet a felperes az azonos illetékességgel rendelkező bíróságok közül kiválaszt, a 
per érdemi tárgyalását sem az egyik alperes kérelmére, sem saját kezdeményezése alapján nem tagadhatja meg [Pp. 
40. § (3) bek., 51. §, 129. §, 374. §]. 
BH1977. 238.   Keveréktakarmányra kötött szállítási szerződésnek a szavatossági határidőn belül kifogásolt hibás 
teljesítése miatt keletkezett kártérítési igény a kár felmerülésétől számított egy éven belül érvényesíthető [10/1966. 
(II. 14.) Korm. sz. r. 41. § (1) bek., 55. § (2) bek., 67. §]. 
BH1977. 235.   Ha a felek által kutatási-fejlesztési szerződésnek nevezett jogügylet tartalma nem felel meg az ilyen 
jellegű szerződésnek, a kártérítési felelősség korlátozása érvénytelen [Ptk. 402. § (2) bek., 409. § (1) bek., 200. § (2) 
bek., 339. §, 340. § (1) bek., 1/1968. (I. 11.) OMFB sz. r.-tel közzétett kutatási-fejlesztési szerződések általános 
feltételei 36. pont, GKT 17/1973. sz.]. 
BH1977. 231.   A mezőgazdasági termelőszövetkezet tagját ért üzemi baleset miatt megállapított járadéknak a 
körülményekben utóbb bekövetkezett lényeges változásra alapított felemelése iránt indított tagsági vitában a hat 
hónapnál régebben lejárt időre történő érvényesítésre és a határidő elmulasztásának kimentésére a 
munkaviszonyban álló dolgozókra érvényes rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni [35/1967. (X. 11.) Korm. 
sz. r. 133. §, 6/1967. (X. 24.) MÉM sz. r. 218. §, 2/1964. (IV. 3.) MüM sz. r. 8., 13. §]. 
BH1977. 227.   A polgári jogi igény érvényesítését egyéb törvényes útra kell utasítani, ha a sértett kártérítési 
kötelezettségének a megállapítása a büntető ügy befejezését jelentékenyen késleltetné [Be. 215., 261. §, 1961. évi V. 
törvény 190. §, Ptk. 339., 340. §, 21/1970. (IX. 10.) MÉM rendelettel kiadott Országos Erdei Érték- és Árszabályzat]. 
BH1977. 215.   A dolgozó új munkaviszonyában a fegyelmi határozat végrehajtása következtében keletkezett 
keresetveszteséget - a fegyelmi határozat hatályon kívül helyezése esetén - a határozatot hozó régi munkáltató az 
1967. évi II. törvény 62. §-a alapján köteles megtéríteni. Az e tárgyban hozott munkaügyi bírósági ítélet ellen 
fellebbezésnek van helye [Pp. 358. § (1) bek. a) pont, 1967. évi II. törvény 62. §, 34/1967. (X. 8.) Korm. rendelet 91. § 
(1) bek, 92. §, 94. § (1) bek., 5/1967. (X. 8.) MüM sz. r. 18/C. §, MKT 1/1975. sz.]. 
BH1977. 207.   A technológiai szerelési munka végzéséhez szükséges védőfelszerelés alkalmazása a szerelő 
vállalatnak a kötelezettsége [1/1968. (IV. 22.) KGM-NIM-KPM sz. r.-tel közzétett technológiai szerelés vállalkozási 
alapfeltételei 23. § (2) (3) és (5) bek., 10/1968. (X. 10.) ÉVM-KGM-NIM sz. r.-tel közzétett tervezési szerződési 
alapfeltételek 9. § (3) bek., 44/1967. (XI. 5.) Korm. sz. r. 10. § (2) bek., 21. § (4) bek.]. 
BH1977. 205.   Építési munkának az ún. utófelülvizsgálati jegyzőkönyvben valókifogásolása az írásbeli 
felszólítással azonos hatályú [44/1967. (XI. 5.) Korm. sz. r. 23., 24. §, 5/1968. (IV. 6.) ÉVM sz. r.-tel közzétett építési 
szerződési alapfeltételek 21. 29-31. §, 10/1968 (X. 10.). ÉVM-KGM-NIM sz. r.-tel közzétett tervezési szerződési 
alapfeltételek 10., 13. §, 14. § (1) és (2) bek., Ptk. 327. § (1) bek., GKT 63/1973. sz. és GKT 72/1973. sz.]. 
BH1977. 204.   A vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik, ha a megrendelőnek a tervdokumentáció hibáira, 
illetve helytelen utasításra történt figyelmeztetése ellenére fenntartott utasítása alapján a munkát a jogszabály 
tilalma ellenére elvégzi [44/1967. (XI. 5.) Korm. sz. r. 13. § (1) és (2) bek., 10/1968. (X. 10.) ÉVM-KGM-NIM sz. r.-tel 
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közzétett tervezési szerződési alapfeltételek 10. § (1) bek., Ptk. 344., 357. §, GKT 29/1973. sz., GKT 67/1973. sz., GKT 
76/1973. sz.]. 
BH1977. 189.   A károkozót is kárenyhítési kötelezettség terheli, különösen akkor, ha a kár bekövetkezte után 
elsősorban nem a károsult, hanem ő van abban a helyzetben, hogy enyhíteni tudja a kárt [Ptk. 339. § (1) bek.]. 
BH1977. 174.   I. A dolgozót kártérítésre kötelező határozat elbírálása során nem járhat el munkaügyi 
döntőbizottsági tagként a határozatot hozó személy házastársa és az sem, aki a határozat meghozatalában 
közreműködött. A döntőbizottsági eljárásból kizárt személyek részvételével hozott határozatot a munkaügyi 
bíróságnak hatályon kívül kell helyeznie [Pp. 357. § (1) bek., 9/1967. (X. 8.) MüM sz. r. 24., 26. §]. 
BH1977. 172.   I. Ha a dolgozó a kárt gondatlanul okozta és az ellene indított büntető eljárást a bíróság 
közkegyelem miatt megszüntette, a munkaügyi vitát intéző szervnek kell döntenie abban a kérdésben, hogy a kár 
gondatlan bűncselekménnyel okozottnak minősíthető-e, és ennek folytán a dolgozó felelőssége háromhavi 
átlagkeresete erejéig áll fenn (34/1967. (X. 8.) Korm. rendelet 95. §). 
BH1977. 167.   A dolgozó vétkes károkozása esetén az egyes károk megtérítése iránti igények esedékessége 
időbelileg elkülönül, ha a károsodás különböző időpontokban következett be. Ilyen esetben az önállósult kártérítési 
igények elévülését külön-külön kell vizsgálni. A vállalat az elévülési időn belül több határozatban is kötelezheti a 
dolgozót kártérítésre, az így kiszabott kártérítések együttes összege azonban nem haladhatja meg az adott esetre 
vonatkozó felelősségi szabályban meghatározott mértéket (1967. évi II. törvény 5., 57. §, 34/1967. (X. 8.) Korm. 
rendelet 95. §). 
BH1977. 160.   A szállítási szerződés megszegésének következményeit szabályozó rendelkezésektől eltérő 
alapfeltételek hiányában a felek szerződésükben sem térhetnek el [Ptk. 405. § (1) bek., 10/1966. (II. 14.) Korm. sz. r. 
40. § (4) bek., 48. §, 49. § (2) és (3) bek., 59. § (1) bek., 70 080/1970. (KGK 26.) KGM sz. ut.-sal közzétett kohó- és 
gépipari szállítási alapfeltételek 5. pont]. 
BH1977. 159.   Államigazgatási jogkört és gazdálkodó tevékenységet egyaránt folytató szocialista szervezet által az 
utóbbi minőségben okozott kár tekintetében nem a Ptk. 349. §-ában foglalt kártérítési szabályokat kell alkalmazni 
(Ptk. 339. §, 349. §). 
BH1977. 154.   Ha a termelőszövetkezet tagjának üzemi balesete előtt meglevő természetes megbetegedése nem 
okozott keresetveszteséget, hanem a keresetvesztesége a balesetre vezethető vissza, a termelőszövetkezet a teljes 
kárért felel (1967. évi III. tv. 90. §). 
BH1977. 131.   I. A munkaügyi bíróság nem helyezheti hatályon kívül a munkaügyi döntőbizottság határozatát 
amiatt, mert az ügyben a vállalatnak nem az illetékes döntőbizottsága járt el [Pp. 357. § (1) bek.]. 
BH1977. 124.   Fedett kocsiban való továbbítás esetén annak bizonyítása, hogy a feladó az ablakok és egyéb 
nyílások bezárásának elmulasztásával rakodási rendellenességet követett el, a fuvarozót terheli [114 058/1966. I. /8 
(E sz.)/KK 25. / hirdetménnyel közzétett Megállapodás a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról (SZMGSZ) 8. cikk 8. §, 
22. cikk 2. § 3., 4. pont, 7. §]. 
BH1977. 119.   Az a szocialista szervezet, amely a megtérítésre kötelezett dolgozója munkabéréből a levonást 
elmulasztja, a dolgozó kötelezettségének mértékével azonos kezesi helytállással tartozik. [1959. évi IV. törvény 274. 
§, 1955. évi 21. törvényerejű rendelet 135. § (2) bekezdés, 152. §, 1967. évi II. törvény 47. § (2) bekezdés, 98. §, 111. 
§, 34/1967. (X. 8.) Korm. rendelet 69. §, 71. § (1) bekezdés, 98. § (4) bekezdés, 111. § (2) bekezdés, 115. §, 7/1967 . 
(X. 8.) MüM rendelet 30. § (1) bekezdés, 31. § (1) és (2) bekezdés, 9/1967. (X. 8.) MüM rendelet 53., 54. §, 1952. évi 
III. törvény 215. §]. 
BH1977. 105.   Ha a sorozatos és sikertelen orvosi beavatkozások (műtétek) a károsultnak orvosi műhiba folytán 
keletkezett betegségét nem szüntették meg, a károsult kárenyhítési kötelezettségének megszerzését nem lehet 
megállapítani abból az okból, hogy újabb műtétnek már nem hajlandó magát alávetni [Ptk. 340. § (1) bek.]. 
BH1977. 84.   I. A vállalat az üzemi balesetért fennálló felelőssége alól a dolgozó magatartása alapján csak akkor 
mentesülhet, ha ez a magatartás a balesetnek kizárólagos és egyben elháríthatatlan oka volt [1967. évi II. törvény 62. 
§ (2) bek., MK 29. sz.] 
BH1977. 75.   A megrendelő szerelőinek irányítására vállalt ún. „szerelési-vezetési” kötelezettségre - eltérő 
rendelkezés hiányában - a megbízás szabályai az irányadók [44/1967. (XI. 5.) Korm. sz. r. 2., 23. §, Ptk. 340., 474-478. 
§]. 
BH1977. 74.   Ha a megrendelő téves műszaki adatokat közöl - amennyiben ezek helytelenségének felismerése a 
szállítótól nem volt elvárható -, az ebből eredő kárt maga viseli [10/1966. (II. 14.) Korm. sz. r. 48. § (1) bek., Ptk. 318. 
§, 340. § (1) bek.]. 
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BH1977. 70.   Ha a félnek nincs perbeli cselekvőképessége, a törvényes képviselet hiánya pótolható. A 
cselekvőképesség hiánya az érdekelt személy jogképességét nem érinti (Pp. 49. §). 
BH1977. 59.   A Ptk. 6 §-a alkalmazásának - egyebeken kívül - feltétele annak megállapítása is, hogy a felelősségre 
vont személy magatartása szándékos volt és a károsultat ez a magatartás alapos okkal indította olyan elhatározásra, 
amelynek következtében - jóhiszemű eljárás mellett - önhibáján kívül károsodás érte. 
BH1977. 45.   Leltárhiány megtérítésére kötelező határozat hatályon kívül helyezése iránt indított perben a 
bíróságnak tisztáznia kell a felelősségre kiható körülményeket, így azt hogy a vállalat az erre előírt határidőn belül 
érvényesítette-e a megtérítési igényét, továbbá hogy a dolgozó a leltárhiányért felelős dolgozók köréhez tartozik-e, 
volt-e hiány és az leltárhiánynak minősül-e, és hogy a leltárfelvétel az előírásoknak megfelelően történt-e [Pp. 3., 355. 
§, 18/1970. (VI. 4.) Korm. sz. r. 8. § (1) bek.]. 
BH1977. 31.   Vegyszeres gyomirtószert forgalomba hozó kereskedelmi vállalattól elvárható, hogy a felhasználók 
részére teljes eligazítást nyújtó használati utasítást a gyártóműtől megkövetelje. Ennek elmulasztása esetén a 
felhasználónak okozott kárt a hiányos használati utasítási szolgáltató gyártóművel együtt megtéríteni tartozik [Ptk. 
339. § (1) bek., 340. § (1) bek.]. 
BH1977. 29.   Nem érvényesülnek az állam közvetlen polgári jogviszonyára és perbenállására vonatkozó 
rendelkezések olyan esetben, amikor a magánszemély állami tulajdonba került vagyontárgyát önálló jogi 
személyiséggel rendelkező szocialista szervezet kezeli [Ptk. 26. § (2) bek., 27. §, 32/1971. (X. 5.) Korm. sz. r. 13. §, 
9/1969. (II. 9) Korm. sz. r. 6., 10. §]. 
BH1977. 18.   A megbízott felel a személygépkocsi tulajdonos megbízása folytán szívességből vezetett 
gépkocsiban nem balesetből bekövetkezett kárért [Ptk. 351. § (1) bek.]. 
BH1977. 17.   Sporttevékenység során elszenvedett sérülésből eredő kárért általában nem jár kártérítés. Ha 
azonban a károsodás más személy vagy szervezet magatartásával áll okozati összefüggésben, a felelősség 
kérdésében az erre vonatkozó kártérítési szabályok (Ptk. 339., 340., 345., 346. §) alkalmazásával kell dönteni [Ptk. 
345. § (1) bek.]. 
BH1977. 12.   A büntető eljárásban megítélt kártérítéssel kapcsolatos részletfizetési kérelem elbírálásánál is az 
adhéziós eljárás szabályai irányadók (Be. 56. §). 
BH1977. 10.   I. Vontatónak a gyár zárt területén történt jogtalan használata nem valósítja meg a jogtalan 
használattal elkövetett lopás bűntettét [1961. évi V. törvény 291. § (2) bek.], 
BH1976. 566   I. A munkaügyi bíróság a kihirdetett vagy a felekkel közölt határozatához kötve van, azt utóbb - az 
1952. évi III. törvény 227. §-ának (2) és (3) bekezdésében megjelölt kivételektől eltekintve - nem változtathatja meg 
(1952. évi III. törvény 224. §, 227. §, 349. §). 
BH1976. 563   Az üzemi balesetet szenvedett dolgozó a vállalat anyagi felelősségének fennállása esetén sincs 
elzárva attól, hogy kártérítési igényét ne a vállalattal, hanem a munkaviszonyon kívül álló károkozó harmadik 
személlyel szemben érvényesítse. Ez esetben a per elbírálása a járásbíróság hatáskörébe tartozik [Mt. 62. §, 63. §, Pp. 
22. §, 45. §, 1972. évi IV. törvény 20-25. §, 2/1964. (IV. 3.) MüM rendelet 1/E. §]. 
BH1976. 554   A fuvarozó a sérült küldemény megrongálódásának kiküszöbölése vagy értékcsökkenésének 
megtérítése helyett - vállalása nélkül - a sérült küldemény kiadása ellenében sem kötelezhető teljes értékének 
megfizetésére [Ptk. 503. § (2) bek., a 26/1960. (V. 21.) Korm. rendelet mellékleteként közzétett Gépjármű Fuvarozási 
Szabályzat (GFSZ) 68. § (2) bek.]. 
BH1976. 548   Hibás teljesítés esetén díjleszállítás kártérítés jogcímén nem érvényesíthető, a kétféle igényt külön-
külön kell elbírálni [44/1967. (XI. 5.) Korm. r. 23. § (1) bek., 25. § (3) bek., 13. §, Ptk. 318. §, 339. § (1) bek., GKT 
29/1973. sz.]. 
BH1976. 525   A dolgozó teljes anyagi felelőssége tárgyában hozott ítélet ellen akkor is helye van fellebbezésnek, 
ha a munkaügyi bíróság a munkavállalói igazolási lap kijavítására irányuló kereseti kérelem alapján döntött a 
felelősség fennállása kérdésében (1952. évi III. törvény 358. §, 1967. évi II. törvény 58. §, 34/1967. (X. 8.) Korm. 
rendelet 96. §). 
BH1976. 515   A keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasító végzéséhez az első fokú bíróság kötve van; azt 
nem változtathatja meg saját hatáskörében [Pp. 130. § (1) bek. j) pont, 227. § (2) bek., 257. §, 32/1967. (IX. 23.) 
Korm. rendelet 23. § (1) bek.]. 
BH1976. 511   Az összegszerűség tekintetében nem tekinthető hiányosnak az olyan felszólamlás, amelyhez a 
fuvaroztató a kár összegét feltüntető kárszámlát csatolta [3/1960. (V. 13.) KPM rendelettel közzétett Vasúti 
Árufuvarozás Szabályzata (VÁSZ) 67. cikk 4. és 5. §, 55. cikk 1. és 2. §, 62. cikk 1. és 3. §, 64. cikk 3. §]. 
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BH1976. 506   A főkötelezettől elvárható, hogy saját munkájának eredményét a lehetőséghez képest megóvja a 
közreműködője munkavégzésével kapcsolatos károsodástól [44/1967. (XI. 5.) Korm. rendelet 10. §, Ptk. 318. §, 340. 
§ (1) bek., 3. § (2) bek.]. 
BH1976. 498   I. Járadékigény megállapításánál a gyógyszerek beszerzésével felmerülő többletköltséget 
figyelembe kell venni. Ez a költség olyan ismételten jelentkező kiadás, amelynek fejében követelt kártérítés csak a 
károsodás bekövetkeztekor, vagyis mindig a gyógyszerek beszerzésével válik esedékessé [Ptk. 359. § (1) bek.]. 
BH1976. 490   Bűncselekménnyel okozott kár esetén a kártérítési összeg után járó illeték az államot illeti, ha a 
sértett az illetékátalány fizetése folytán mentesül az illeték lerovási kötelezettség alól [1/1973. (I. 24.) IM rendelet 4. 
§, 15. §, 16. §, 30. §, Be. 55. §]. 
BH1976. 477   A dolgozó anyagi felelőssége tárgyában hozott munkaügyi bírósági határozat ellen fellebbezésnek 
akkor is helye van, ha a bíróság a dolgozó felelősségét a másfél havi átlagkeresetéig terjedőnél kisebb mértékű 
felelősség alkalmazását előíró jogszabály alapján állapította meg, a felelősségét megállapító vállalati határozat 
azonban a 1952. évi III. törvény 358. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározottaknak megfelelő 
rendelkezésen alapult (1952. évi III. törvény 358. §, MK 2. sz.). 
BH1976. 472   A vállalatot vétkesség alapján felelősség terheli a dolgozó megbetegedéséből származó kárért, ha a 
betegséget az okozta, hogy a vállalat az óvórendszabályban előirt védőeszközt nem bocsátotta a dolgozó 
rendelkezésére [1967. évi II. törvény 33. §, 51. §, 34/1967. (X. 8.) Korm. rendelet 99. §, 67/1958. (XII. 24.) Korm. 
rendelet II. sz. melléklete, 7/1967. (XII. 27.) EüM rendelet 1. §, ÁBEO 4.2, 18.1 pont, MK 29. sz.] . 
BH1976. 468   I. A főkötelezett által a közreműködő ellen indított „visszkereset”-et is lehetőleg a keresettel együtt 
kell tárgyalni [Pp. 382. § (1) bek., GK. 3. sz.]. 
BH1976. 467   Bányakártalanítás iránti kereset érdemi elbírálásának eljárási előfeltétele a bányakár 
megállapítására és a kártalanítás mértékére vonatkozó államigazgatási eljárás lefolytatása [Pp. 129. § (1) bek., 1960. 
évi III. tv. 42. § (3) bek., 44. §, 1961. évi VI. tv. 9. §, 7/1962. (III. 13.) Korm. rendelet 17. § (2) bek.]. 
BH1976. 465   Ha a szállítmányozó szolgáltatási kötelezettsége a rendeltetési állomáson való átvétellel kezdődik, 
felelősségének mértékére - a vasútra feladott árumennyiségtől függetlenül - az állomáson a kiszolgáltatáskor végzett 
utánmérlegelés adatai irányadók [Ptk. 520. §, 26/1960. (V. 21.) Korm. rendelettel közzétett Gépjármű Fuvarozási 
Szabályzat (GFSZ) 1. § (1) bek., 67. § (1) bek., (2) bek. b) pont, 3/1960. (V. 13.) KPM rendelettel közzétett Vasúti 
Árufuvarozási Szabályzat (VÁSZ) 54. cikk 2. §]. 
BH1976. 460   A repülőgépes gyomirtás biztonságos végzéséhez szükséges térképek szolgáltatásáról és a földi 
irányításról - eltérő megállapodás hiányában - a megrendelőnek kell gondoskodnia [Ptk. 339. §, 345. §]. 
BH1976. 453   A mezőgazdasági termelőszövetkezet tagját ért üzemi baleset esetén mentesül a kár ama részének a 
megtérítése alól, amelyet a tag vétkes magatartásával maga idézett elő; a vétkes magatartás megállapítható, ha 
munkája végzése során az Általános Balesetvédő Óvórendszabályok előírásait megszegi. A kártérítés összegének 
kiszámításánál le kell vonni azt az összeget, amelyet a károsult a termelőszövetkezet által kötött biztosítás alapján 
kapott [1967. évi III. törvény 90. §, 35/1967. (X. 11.) Korm. rendelet 98. §, 6/1967. (X. 24.) MÉM rendelet 215. §, 217. 
§]. 
BH1976. 422   Veszteséges gazdálkodás miatti alapbércsökkentésről szóló értesítés a munkáltató ellen a 
készfizetői kezessége alapján indított perben hozott ítélet végrehajtása szempontjából a jogerős határozattal azonos 
hatályú [1955. évi 21. törvényerejű rendelet 135. § (2) bek., 152. § (1) bek., 7/1967. (X. 8.) MüM rendelet 30. §, 31. § 
(2) bek., 15/1975. (XI. 15.) MüM rendelet 11. §, 16/1975. (XI. 15.) MüM rendelet 10. §, 69. §, 71. § (1) bek., 98. § (4) 
bek., 115. § (1) bek., 116. § (2) bek., 1952. évi III. törvény 349. §]. 
BH1976. 413   A szerződést kötő szocialista szervezet a másik fél szerződési nyilatkozatainak megalapozottságáért 
nem felelős [Ptk. 207. § (1) bek., 208. § (1) bek., 209. § (1) bek., 318. §, 339. §, 340. § (1) bek.]. 
BH1976. 405   Vasút és közút kereszteződésében bekövetkezett baleset miatti kárért KRESZ szabálysértés esetén 
fennáll a Magyar Államvasutak felelőssége, a jelzőtáblák szabálytalan elhelyezése miatt pedig a közút felügyeletét 
ellátó szervé is [Ptk. 339. § (1) bek., 346. §]. 
BH1976. 378   I. Az üzemi balesetet szenvedett dolgozó járadékának megállapításánál kártérítést csökkentő 
tényezőként az évenkénti rendszeres emelést is magában foglaló, tehát a már felemelt összegű nyugellátást kell 
figyelembe venni [2/1964. (IV. 3.) MüM rendelet 9. § (1) bek., 11. § (1) bek. a) pont, MKT 3/1975. sz.]. 
BH1976. 376   A munkáltató a külföldön bűncselekményt elkövetett és e miatt a hazatérésben akadályozott 
dolgozójáról való gondoskodása folytán felmerült költségeinek és kiadásainak megtérítését nem a munkajog, hanem 
a polgári jog szabályai alapján követelheti (1967. évi II. törvény 63. §). 
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BH1976. 357   A sérült a baleseti járadékra akkor is jogosult, ha a baleset idejében a nyugdíjkorhatárt már elérte; a 
járulék összegét a balesetet megelőző egy évben elért rendszeres kereset (jövedelem) havi átlaga alapján kell 
megállapítani (Ptké. 58. §, 59. §). 
BH1976. 356   Ingó dolog jogtalan értékesítése esetén a kártérítés összegét a beszerzési ár figyelembevételével 
kell megállapítani [Ptk. 339. § (1) bek., 356. §, 358. §]. 
BH1976. 348   Értékegybefoglalás alkalmazása törvénysértő, ha az enyhébb büntetési tétel alkalmazásához vezet, 
mint a kiszabható halmazati büntetés törvényi keretei [1961. évi V. törvény 311. § 4. pont, 296. § (2) bek. g) pont, e) 
pont, BK 495. szám]. 
BH1976. 337   Nem tekinthető a kárenyhítési kötelezettség megszegésének, ha a balesetet szenvedett dolgozó a 
baleset után tovább dolgozott és csak később fordult orvoshoz, ha a sérülése olyan természetű volt, hogy nem 
ismerhette fel az orvosi beavatkozás szükségességét (Mt. 62. §). 
BH1976. 325   A vállalatok egymás közötti vállalkozási szerződésének meghiúsulásából eredő vagyoni 
értékcsökkenés esetében - ha a körülményekből más nem állapítható meg - a jogosult károsodása a meghiúsulás 
tényéről való tudomásszerzéskor következik be [44/1967. (XI. 5.) Korm. rendelet 31. § (1) bek. c) pont, Ptk. 318. §, 
324. § (1) bek., 326. § (1) bek., 327. § (1) bek., 339. § (1) bek., 340. § (1) bek., 359. § (1) bek.]. 
BH1976. 287   A munkaügyi bíróságnak a munkakönyv jogtalan visszatartásával okozott kár megtérítése 
tárgyában hozott ítélete ellen fellebbezésnek van helye [Pp. 358. § (1) bek. a) pont, Mt. 62. §, MKT 1/1975. sz.] . 
BH1976. 278   A bizományos a külföldi félnek az igényérvényesítéssel vagy védekezéssel kapcsolatos közléseit 
köteles a megbízónak kiadni [32/1967. (IX. 23.) Korm. rendelet 21. §, 23. § (1) és (2) bek., 30. § (2) bek., Ptk. 477. §, 
Pp. 207. §]. 
BH1976. 259   A tanács szakigazgatási szervének az a kötelezettsége, hogy az állampolgárok állami támogatás 
folyósítása iránti kérelmét záradékkal ellátva továbbítsa az illetékes hatósághoz, olyan gazdasági jellegű szükséglet 
kielégítését szolgáló tevékenység, amely nem vonható a közhatalom gyakorlása során kifejtett szervező és intézkedő 
tevékenység körébe [Ptk. 349. § (1) bek., PK 42. sz.]. 
BH1976. 258   I. A teljesítés módja tekintetében a törvény diszpozitív rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a felek a 
szerződésben a teljesítés módját valamely vonatkozásban nem szabályozták, és nem tisztázható kellően a felek 
szerződéskötéskori szándéka sem. Több személy által osztatlanul megvásárolt dolog vételárát oszthatatlan 
szolgáltatásnak kell tekinteni (Ptk. 334. §). 
BH1976. 236   A munkaügyi bíróságnak a munkakönyv jogtalan visszatartásával okozott kár megtérítése 
tárgyában hozott ítélete ellen fellebbezésnek van helye [Mt. 62. §, Pp. 358. § (1) bek. a) pont, MKT 1/1975. sz.]. 
BH1976. 224   I. Önmagában az a körülmény, hogy az importtermék vételárát a bizományos a külföldi eladónak 
megfizette, nem keletkeztet a megbízó terhére feltétel nélküli megtérítési kötelezettséget [32/1967. (IX. 23.) Korm. 
rendelet 13. §, 21. §, 28. § (1) és (2) bek., 1968. évi 35. tvr.-rel közzétett Általános Szállítási Feltételek (ÁSZF) 15. §, 
Ptk. 237. §]. 
BH1976. 207   A Ptk. 349. §-ának alkalmazása szempontjából nem az eljáró szerv minősége, hanem a konkrét 
tevékenysége alapján kell megállapítani, hogy államigazgatási tevékenységről van-e szó, következésképpen a kár 
valóban a közhatalom gyakorlása során keletkezett-e (PK 42. sz.). 
BH1976. 202   A vádlott sem az első, sem a másodfokú eljárásban nem kötelezhető annak a bűnügyi költségnek a 
megfizetésére, amely olyan cselekménnyel kapcsolatban merült fel, melyre nézve bűnösségét nem állapították meg 
(Be. 217. §, 218. §). 
BH1976. 182   I. A kollektív szerződésben meghatározott felelős beosztású dolgozó az általa okozott kárért másfél 
havi átlagkeresetével akkor felel, ha a kárt termelési, gazdálkodási vagy ellenőrzési feladatai ellátása körében okozta. 
Nem tartozik a felelős beosztású dolgozó e feladatainak köréhez a vállalat gépjárművének vezetése [1967. évi II. 
törvény 57. § (2) bek., 34/1967. (X. 8.) Korm. rendelet 95. § (1) bek. b) pont]. 
BH1976. 173   Ha a fuvarozó a küldemény továbbfuvarozását más fuvarozóra bízza, egymás közötti 
jogviszonyukra a fuvarozók egyetemleges felelősségének a szabályai az irányadók [Ptk. 498. § (1) és (2) bek., 344. § 
(1) és (2) bek., 3/1965. (V. 13.) KPM rendelettel közzétett Vasúti Fuvarozási Szabályzat (VÁSZ) 31. cikk 2. §]. 
BH1976. 169   Hibás teljesítés esetén a kötelezett helyett elvégzett javítással felmerült költség megtérítése iránti 
követelés nem kártérítés jellegű igény, s ezért nem lehet annak összegébe a kötbért betudni. - Késedelmi kötbér és 
kijavítási költség megfizetése iránt indított gazdasági perben az eljárási illeték alapja a két igény közül a magasabb 
összegű [44/1967. (XI. 5.) Korm. rendelet 23. § (2) bek., 31. §, 11/1966. (VI. 29.) PM rendelet 119/A. § (4) bek., 
119/B. § (2) bek., GKT 2/1973.]. 
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BH1976. 168   I. A megrendelő által megjelölt szükséglet alapján a beruházási koncepciót - esetleg variánsok 
felvetésével - a tervezőnek kell kialakítania. A megrendelő kockázatviselésének köre csak a figyelmeztetés ellenére 
fenntartott döntésre terjed ki. 
BH1976. 159   I. A baleset folytán kapott biztosítási összeg akkor tartozik a balesetet szenvedett házastárs 
különvagyonába, ha az testi fogyatékosságból, illetőleg károsodásból eredő hátrányt van hivatva pótolni. (Csjt. 27. §). 
BH1976. 130   I. A magánmunkáltató is felel a dolgozó üzemi baleset folytán keletkezett káráért, mentesül azonban 
a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a baleset bekövetkeztében vétkesség nem terheli. A munkajogi szabályok 
alkalmazása szempontjából a vadásztársaság magánmunkáltatónak minősül [1967. évi II. törvény 62. §, 34/1967. (X. 
8.) Korm. rendelet 124. § (2) bek., 14/1971. (XII. 14.) MÉM rendelet 6. sz. mell.]. 
BH1976. 126   Gazdasági perben hatályon kívül helyezett bírósági határozat alapján kifizetett pénzösszeg 
visszautalására irányuló beszedési megbízás végrehajtásának előfeltétele, hogy a hatályon kívül helyező vagy az új 
eljárás során hozott bírósági határozat a visszafizetésre szóló kifejezett rendelkezést tartalmazzon [1955. évi 21. tvr. 
43. § (1) bek., 173. §]. 
BH1976. 123   Szerződésszegés miatt vagyoni jog iránt indított gazdasági perben az eljáró bíróság illetékessége 
szerződéskötési kötelezettség hiányában sem köthető ki [Pp. 30. § (1) bek., 43. § (1) bek., 365. § (1) és (3) bek., 366. § 
(1) bek., 368. § (1) bek. c) pont]. 
BH1976. 121   Kármegosztásnak van helye, ha a megrendelő a rendeltetésszerű használatra nyilvánvalóan 
alkalmatlan berendezést üzembe helyezi [44/1967. (XI. 5.) Korm. r. 21. § (1) bek., 10/1968. (X. 10.) ÉVM-KGM-NIM 
rendelettel közzétett tervezési szerződési alapfeltételek 10. § (1) bek., Ptk. 318. §, 340. § (1) bek.]. 
BH1976. 120   I. Ha a kivitelező a tőle elvárható figyelmeztetési kötelezettségének nem tesz eleget, a hibás tervek - 
egyébként pontos - kivitelezése folytán bekövetkezett károkért felelős. 
BH1976. 114   I. Szövetkezeti tagsági vitában a bíróság nem helyezheti hatályon kívül a szövetkezeti 
döntőbizottság fegyelmi határozatát, és a döntőbizottságot nem utasíthatja új eljárásra abból az okból, hogy a 
kiszabott fegyelmi büntetés aránytalanul súlyos, hanem érdemben kell döntenie a megfelelő fegyelmi büntetés 
kiszabása tárgyában (Pp. 348. §, PK 389. sz.). 
BH1976. 103   Az építtetőt kártérítési kötelezettség terheli, ha indokolatlanul telkének olyan részén s úgy épít, 
hogy ezzel a szomszéd jogai gyakorlását (így a kilátást) veszélyezteti vagy csökkenti; e felelősség alól nem mentesíti 
az, hogy az építési hatóság engedélye alapján építkezett (Ptk. 100. §, 339. §). 
BH1976. 86   A munkaügyi bíróságnak a foglalkoztatási kötelezettség megszegése következtében elmaradt 
munkabér megtérítése tárgyában hozott határozata ellen nincs helye fellebbezésnek [Pp. 358. § (1) bek. a) pont, 
MKT 1/1975. sz.]. 
BH1976. 79   A csatorna karbantartásának színhelyén bekövetkezett balesetért a karbantartó felelőssége a 
karbantartás megkezdésétől annak befejezéséig - a munka átmeneti szünetélésének idején is - fennáll [45/1966. (KÉ 
32.) KPM-ÉVM utasítás 4. §]. 
BH1976. 76   Az átvevő címzett a felszólamlási eljárással kapcsolatos mulasztásáért nem felelős, ha a felszólamlás 
egyébként is eredménytelen lett volna [3/1960. (V. 3.) KPM rendelettel közzétett Vasúti Árufuvarozás Szabályzata 
(VÁSZ) 31. cikk 2. §, 65. cikk 3. § b) pont, 67. cikk 2. §, 5. §]. 
BH1976. 73   A tervezőt nem mentesíti a hibás teljesítéssel okozott kár megtérítéséért való felelősség alól az a 
körülmény, hogy a kikötött rövid határidő miatt a tervezéshez szükséges előzetes vizsgálatok nem voltak 
elvégezhetők [44/1967. (XI. 5.) Korm. rendelet 13. §, Ptk. 344. §, GKT 29/1973., 10/1968. (V. 10.) ÉVM-KGM-NIM 
rendelettel közzétett tervezési szerződési alapfeltételek 10. §]. 
BH1976. 70   Ha a károsodás hosszabb időszak alatt folyamatosan következik be és így annak időpontja nem 
állapítható meg pontosan, a késedelmi kamat kezdő időpontját a per összes körülményeinek mérlegelése alapján úgy 
kell meghatározni, hogy az megfeleljen a fizetési késedelem egész tartamának, illetve annak a követelménynek, hogy 
a késedelmi kamat gazdasági és jogpolitikai célját betöltse [Ptk. 298. §, 301. § 359. § (1) bek., 60/1970. (XII. 31.) PM 
r. 1. § (1) bek., Pp. 206. § (3) bek.]. 
BH1976. 64   Ügyvédi munkadíjnak, mint költségnek harmadik személlyel szemben kárként való érvényesítése 
nem függ attól, hogy az ügyvédi megbízást adó személy a meghatalmazott ügyvédi munkaközösség részére a köztük 
létrejött megállapodásban kikötött munkadíjat már kifizette-e. A kártérítési igényt megalapozza a megbízási 
szerződés, míg a kár, vagyis az ügyvédi munkadíj összegének megállapításakor figyelembe kell venni az ügy jellegét 
és jelentőségét, továbbá a megbízás teljesítéséhez megkívánt ügyvédi munkát [Ptk. 358. § (1) bek., 1958. évi 12. tvr. 
14. § (1), (2) bek., 5/1962. (VI. 19.) IM rendelet 13. § (1) bek.]. 
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BH1976. 63   Ha társadalmi szervezet és szövetkezet közérdekű célra adás-vétel útján szerez tulajdonjogot, a volt 
tulajdonost az ellenszolgáltatás nem kártalanítás, hanem vételár címén illeti meg. A bérlő pedig a bérleti szerződésen 
alapuló jogait érvényesítheti [1965. évi 15. tvr. 4. § (2) bek., Ptk. 365. §, 424. §, 318. §, 357. § (1) bek.]. 
BH1976. 62   Az üzemi balesetből származó kártérítési igény harmadik személy felelőssége esetén is 
érvényesíthető ugyan a munkáltatóval szemben, de a károsult dolgozó közvetlenül is fordulhat a felelős harmadik 
személy ellen (Ptk. 345. §, Mt. 62. §). 
BH1976. 61   Ha a gépkocsit a tulajdonosa olyan személynek engedi át használatra, akinek nincs gépkocsivezetői 
jogosítványa, károkozás esetén a tulajdonos terhére a KRESZ szabályainak a megsértése miatt kármegosztásnak van 
helye [Ptk. 339. §, 340. §, 344. § (3) bek., 584. § (2) bek.]. 
BH1976. 38   Ha az üzemi balesetet szenvedett dolgozó a balesete előtt rendszeresen végzett idényjellegű 
mezőgazdasági munkát s erre a balesete következtében nem képes, a balesetért felelős munkáltató az ilyen jellegű 
munkavállalás elmaradásából származó jövedelemkiesést is köteles megtéríteni. - Ha a dolgozó elmaradt jövedelme 
a lakóhelyén vállalt munkából származott, nem várható el tőle, hogy a csökkent munkaképességének megfelelő 
munka elvállalásával a lakóhelyén kívül tegyen eleget a kárenyhítési kötelezettségének [2/1964. (IV. 3.) MüM r. 1/F. 
§, 2. §, 11. §]. 
BH1976. 37   Útépítésnél a kijelölt és elkerített munkaterület a vállalat működési köréhez tartozik; a dolgozó ott 
elszenvedett balesete üzemi baleset. Nem teszi a balesetet elháríthatatlanná egyedül az, hogy a vállalat a 
balesetvédelmi óvórendszabályokat megtartotta (Mt. 62. §, MK 29. sz.). 
BH1975. 578   A jegykezelőt az árusítás céljából átvett villamosjegyekben keletkezett hiány megtérítéséért teljes 
anyagi felelősség terheli akkor is, ha a vállalat ellenőrzési rendszere következtében a jegyekkel való visszaélés 
lehetősége csekély. Ezt a körülményt a munkaügyi vitát eldöntő szerv az 1967. évi II. törvény 61. §-a (1) 
bekezdésének alkalmazása körében mérlegelheti. A kárfelelősség mértéke nem a jegyek előállítási költsége, hanem 
az a vagyoni érték, amelynek megszerzését a jegyek jogosulatlan felhasználása lehetővé teszi (1967. évi II. törvény 
58. §, 34/1967. (X. 8.) Korm. rendelet 96. §). 
BH1975. 562   Fokozott veszéllyel járó tevékenységből eredő kár megtérítése iránti perben is helye lehet 
kármegosztásnak, amennyiben a kár részben a károsult felróható magatartásának a következménye - A gyár 
légszennyezése következtében a kertészeti felszerelésekben és a terményekben keletkezett kárt részben az 
ingatlantulajdonosnak is viselnie kell, ha a károsító tényezők ismeretében célszerűtlen és a gazdaságosság 
szempontjából is kifogásolható művelési módot választott [Ptk. 345. § (3) bek.]. 
BH1975. 560   I. A mezőgazdasági termelőszövetkezet építőipari részlege által illetékességi területén kívül 
építőipari munka végzésére kötött szerződés jogszabályba ütközik [Ptk. 200. §, 9/1967. (III. 12.) Korm. rendelet 2. §, 
7/1967. (X. 19.) ÉVM rendelet 2. §, 35/1969. (X. 20.) Korm. rendelet]. 
BH1975. 529   Kicserélés iránti szavatossági igény teljesítése esetén a jogosult, ha gazdagodása nem állapítható 
meg, nem köteles a hibás termék időközi használata fejében díjat fizetni [Ptk. 340. § (1) bek., 361. § (1) bek., 4/1969. 
(III. 30.) BkM-KGM-KipM-KkM-NIM rendelet 2. § (3) bek., 4. § (1) bek., 5. § (2) bek.]. 
BH1975. 525   Szabálysértési hatóság által megállapított kártérítési összeg behajtása nem tartozik bírósági 
végrehajtási útra (1968. évi I. törvény 72. §). 
BH1975. 522   A termelőszövetkezet tagja az áthelyezés megváltoztatása iránt indított tagsági vitában a bíróság 
előtt a keresetkiesés címén támasztott igényét akkor is érvényesítheti, ha e tárgyban a szövetkezeti szervek 
előzetesen kifejezetten nem döntöttek (1967. évi III. törvény 93. §, PK 362. sz.). 
BH1975. 518   A háztáji föld mértékébe a személyi tulajdonban álló bármilyen - pl. a legelő művelési ágú - földet is 
be kell számítani [1967. évi III. törvény 37. § (1) bek., 35/1967. (X. 11.) Korm. rendelet 44. §, 6/1967. (X. 24.) MÉM 
rendelet 181. §]. 
BH1975. 512   Az Országos Építésügyi Szabályzat előírásainak megszegésével történt építkezéssel másnak okozott 
kár esetén az építtető és a károsult között polgári jogviszony keletkezik, amelyre a szerződésen kívül okozott kárért 
való felelősség szabályait kell alkalmazni [10/1969. (VI. 8.) ÉVM rendelet 16. §, Ptk. 339. §, 340. §]. 
BH1975. 492   I. A dolgozó a felmondás hatálytalanítása iránt indított perben szabadságának megváltása iránti, 
valamint a munkakönyve késedelmes kiadására alapított kártérítési igényt abban az esetben is érvényesíthet, ha az 
igényével előzőleg nem fordult a munkaügyi (szövetkezeti) döntőbizottsághoz, s azt csak a perben terjesztette elő 
[1952. évi III. törvény 356. § (1) bek., 34/1967. (X. 8.) Korm. rendelet 32. §]. 
BH1975. 488   Munkaviszonyból folyó kötelesség teljesítése az olyan tevékenység is, amelynek kifejtése nem 
tartozik szorosan a dolgozó munkaköréhez, de azt a dolgozó a vállalat érdekében végzi és a körülményekre 
figyelemmel ez tőle el is várható. Az ilyen tevékenység kifejtése során okozott kár megtérítésével kapcsolatban 
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keletkezett vita munkaügyi vita, amelynek eldöntése a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik (1967. évi II. törvény 
57. §, MK 29. sz.). 
BH1975. 483   Nincs helye megállapításra irányuló gazdasági per indításának, ha a felperes a marasztalásra 
irányuló per megindításához szükséges tényt bírósági eljáráson kívül is felderíthetné [Pp. 123. §, 130. § (1) bek. i) 
pont]. 
BH1975. 482   Ha az eset körülményeire tekintettel a bizományostól elvárható, hogy a megbízót az értékbevallás 
szükségességére figyelmeztesse, az ennek elmulasztása miatt bekövetkezett kárért felelősséggel tartozik [32/1967. 
(IX. 23.) Korm. rendelet 21. § (1) bek., 23. § (1) bek.]. 
BH1975. 475   Az a körülmény, hogy a bevásárló (beszerző) rendelkezik a szövetkezet bélyegzőjével, egymagában 
nem pótolja a szerződéskötésre feljogosító írásbeli meghatalmazást és nem ment fel a képviseleti jogosultság 
vizsgálata alól [Ptk. 54. § (2) bek., 3. § (2) bek., 340. §]. 
BH1975. 464   I. Amennyiben a károsult belátási képessége hiányzik vagy fogyatékos, a fokozott veszéllyel járó 
tevékenység folytatója akkor is a teljes kárért felel, ha a károsult gondozója a felügyelet ellátása érdekében nem úgy 
járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható [Ptk. 345. § (3) bek., 358. §, PK 39. sz.]. 
BH1975. 436   A dolgozónak a munkáltatójával szemben érvényesített kártérítési igényét a vállalat anyagi 
felelősségéről szóló jogszabályok szerint kell elbírálni. A munkaügyi bíróságnak e tárgyban hozott határozata ellen 
fellebbezésnek van helye [1967. évi II. törvény 62. §, 1952. évi III. törvény 358. § (1) bek. a) pont]. 
BH1975. 425   A kellő időben előterjesztett - ténybelileg és jogilag megfelelően konkretizált - keresetnek az 
elévülést megszakító hatályát nem érinti az igény jogcímének későbbi megváltoztatása [Ptk. 327. §, 359. § (1) bek., 
Pp. 121. §, GKT 72/1973. sz.]. 
BH1975. 410   A polgári jogi igény érvényesítését nem lehet egyéb törvényes útra utasítani abból az okból, hogy a 
magánfél - figyelmeztetés hiányában - az illetéket nem rótta le. A megítélt kártérítési igény utáni illeték 
megfizetésére kötelezés elmulasztása törvénysértő [Be. 265. § (1) bek., Pp. 95. §, 1/1973. (I. 24.) IM rendelet 4. §, 15. 
§, 30. §]. 
BH1975. 382   A fuvarozási szerződésből eredő felszólamlási és kereseti jog érvényesítését nem érinti, ha a 
küldemény kiszolgáltatásakor a kár fennállását a címzett állította, de a vasút a kármegállapítást és a jegyzőkönyv 
feltételét megtagadta [3/1960. (V. 13.) Korm. rendelettel közzétett Vasúti Árufuvarozás Szabályzata (VÁSZ) 62. cikk 
3. és 4. §, 63. cikk 1. §, 2. § c) pont, 65. cikk 3. §, 10/1966. (II. 14.) Korm. rendelet 27. §, 28. § (1) bek., 40. §, 42. § a) 
pont, Ptk. 328. § (1) bek.]. 
BH1975. 381   Ha a megrendelő a kifogás közlésére megállapított határidőt elmulasztja, a vállalkozási szerződés 
hibás teljesítésével okozott kár megtérítését jogszerűen mint „szerződésen kívül okozott kár”-igényt harmadik 
személy sem érvényesítheti [44/1967. (XI. 5.) Korm. rendelet 25. § (2) - (3) bek., 5/1968. (IV. 6.) ÉVM rendelettel 
közzétett építési szerződési alapfeltételek 32. § (1) bek.]. 
BH1975. 351   Ha a terhelt a cselekményével okozott sérelem jóvátétele érdekében kártérítési kötelezettségének - 
annak ellenére, hogy erre lehetősége volt - nem tett eleget, az utólagos bírósági mentesítés iránti kérelmét 
érdemesség hiányában el kell utasítani (1961. évi V. törvény 81. §). 
BH1975. 335   Ha a dolgozó a kártérítési felelősségét elismerte és a kárt önként megtérítette, a kifizetett összegnek 
az elévülési időn belül történt visszakövetelése esetén nem azt kell vizsgálni, hogy önként vagy tévedés, 
megtévesztés, fenyegetés következtében teljesített-e, hanem azt, hogy a dolgozó anyagi felelőssége az Mt. 57-61. §-
aiban foglaltak alapján fennáll-e (Mt. 5. §, 57-61. §). 
BH1975. 331   A megrendelő által a szállító ellen egy szállítási szerződés több tétele - fuvarozási szempontból több 
küldemény - alapján előterjesztett keresetet az illeték megállapítása szempontjából egy szerződésből eredő 
követelésnek kell tekinteni [Pp. 369. §, 374. §, 11/1966. (VI. 13.) PM. rendelet 119/A. § (5) bek., 119/B. § (2) bek. , 
GKT 2/1974. sz.]. 
BH1975. 288   Gazdasági perben eljáró fellebbezési bíróság a fellebbezési kérelem korlátaira tekintet nélkül abban 
az esetben is megváltoztathatja az első fokú bíróság határozatát, ha az az illeték kiszabását jogszabálysértéssel 
mellőzte [Pp. 253. § (3) bek., 11/1966. (VI. 29.) PM rendelet 119/A. §, 119/B. §, GKT 2/1974.]. 
BH1975. 267   A gépkocsivezető betegsége és az ezzel együttjáró hirtelen eszméletvesztése nem minősül a 
fokozott veszéllyel járó tevékenység körén kívül eső elháríthatatlan oknak. Az együttélő házastársakat - a 
tulajdonjogtól és a hatósági engedélytől függetlenül - akkor kell közös üzembentartóknak tekinteni, ha a fokozott 
veszéllyel járó tevékenységet mindketten rendszeresen folytatják [Ptk. 345. § (1) bek., PK 40.]. 
BH1975. 266   Mezőgazdasági termelőszövetkezeti tag üzemi balesetéért fennálló felelősségre a munkajogi 
szabályokat akkor lehet alkalmazni, ha a felmerült kérdésben a termelőszövetkezeti jogszabályok nem rendelkeznek 
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és e jogszabályok általános elvei sem adnak eligazítást. A társadalombiztosítási szolgáltatásokat a teljes kárt 
csökkentő tényezőként ilyen esetben is le kell vonni és kármegosztásnak csak a maradvány tekintetében van helye. 
[PK 159. szám (új száma: MK 32. sz.)] 
BH1975. 249   Munkaviszonyból eredő követelés végrehajtására vonatkozó jog elévülésére a munkajog elévülési 
szabályai irányadók (1955. évi 21. törvényerejű rendelet 49. §, 1967. évi II. törvény 5. §). 
BH1975. 242   Ha a fél szünetelő gazdasági perben a viszontkereset tárgyában az eljárás folytatását kéri, a 
keresetre vonatkozóan a szünetelés tovább folyik [Pp. 381. §, 382. § (1) bek., 10/1966. (II. 14.) Korm. rendelet 37. § 
(2) bek., 48. § (1) bek.]. 
BH1975. 240   A főkötelezettnek a közreműködője ellen kötbér iránt indított pere nem olyan „előzetes kérdés”, 
amely a megrendelő által a főkötelezett ellen szerződésszegés miatt indított eljárás felfüggesztésének alapjául 
szolgálhatna [Pp. 152. § (2) bek., 44/1967. (XI. 5.) Korm. rendelet 21. § (1), (4) bek., GK 18. sz.]. 
BH1975. 239   Ha a szállítmányozó a töréskár bizonyításához szükséges kellő tartalmú okiratok felvételéről a 
küldemény átvételekor nem gondoskodik, kártérítési felelősséggel tartozik [Ptk. 517. § (1) bek., 10/1966. (II. 14.) 
Korm. rendelet 28. § (1) és (2) bek., 250/1966. (II. 14.) KGD utasítás 13. §]. 
BH1975. 236   A szállítási szerződés késedelmes teljesítésével (a fizetett kötbéren felül) okozott kár mértékét nem 
érinti az a tény, hogy a megrendelő - a végtermékbe való beépítés után - a szolgáltatás tárgyát rendkívül előnyösen, 
magas haszonnal exportálta [10/1966. (II. 14.) Korm. rendelet 48. § (1) bek., 54. § (2) bek., Ptk. 358. § (1) bek.]. 
BH1975. 235   Veszélyes üzem folytatójának üzembentartói minősége és az ehhez kapcsolódó fokozott felelőssége 
nem szüntethető meg azzal, hogy az üzembentartást egy másik vállalatnak ideiglenesen átengedi (Ptk. 345. §). 
BH1975. 234   A fokozott veszéllyel járó tevékenység folytatásából eredő kárkövetkezmények átvállalása nem 
érvénytelen szerződési kikötés [Ptk. 200. § (2) bek., 339. §, 345. § (1) bek.]. 
BH1975. 194   Ha a kárt a veszélyes üzem (pl. áramszolgáltató vállalat) szerződésszegéssel és nem működésének 
fokozott veszélyességével okozta, felelősségére a szerződésszegésre vonatkozó szabályok az irányadók [4/1971. (VI. 
5.) NIM rendelettel közzétett Villamosenergia Közszolgáltatási Szabályzat 19. § (1) bek. d) pont, 20. § (1) bek., 21. § 
(1) bek., Ptk. 318. §, 339-340. §]. 
BH1975. 191   A szerződésben meghatározott legmagasabb hőigénybevétel túllépése miatt kikötött pótdíjat a 
fogyasztó akkor is köteles megfizetni, ha az energiaszolgáltató vállalat nem kötött a fogyasztó által igényelt, 
szükségleteinek kielégítésére elegendő hőmennyiség szolgáltatását tartalmazó szerződést [10/1966. (II. 14.) Korm. 
rendelet 20. § (1) bek., 35. §, 38/1967. (ÁT. 46.) NIM-ÁH utasítás 12. §, Ptk. 6. §]. 
BH1975. 190   A tartozatlan fizetés visszatérítésének kötelezettsége független attól, hogy a fizetés melyik fél, 
milyen magatartásának a következménye [Ptk. 361. § (1) bek., 364. §]. 
BH1975. 181   A mezőgazdasági szakszövetkezet és tagja között a tagsági viszonnyal kapcsolatban felmerült 
kártérítési ügy csak akkor vihető a bíróság elé, ha előzetesen a szövetkezeti döntőbizottság (illetőleg a hatáskörrel 
rendelkező szerv) már határozatot hozott (1967. évi III. törvény 2. §, 93. §, 94. §, PK 168., PK 372., PK 374.). 
BH1975. 160   Akit kártérítésként köteleznek olyan járadék fizetésére, amely gyermektartásdíjként szolgál, és 
kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, cselekménye nem valósítja meg a tartási kötelezettség 
elmulasztásának a bűncselekményét (1961. évi V. törvény 275. §). 
BH1975. 147   Több alperesnek ugyanazért a követelésért való - egymástól kölcsönösen függő - perlése és csak az 
egyik alperes marasztalása esetén a felperes a többi alperessel szemben sem tekinthető pervesztesnek, s így nem 
köteles illetéket fizetni [Pp. 25. § (3) bek., 369. §, 11/1966. (VI. 29.) PM rendelet 119/A. § (1) bek. b) pont]. 
BH1975. 146   Szocialista szervezetek között kötbérkövetelés fizetési meghagyással nem érvényesíthető [Pp. 365. 
§ (1) bek., 391. § (1) és (3) bek., 392. § (2) bek.]. 
BH1975. 143   Az importbizományos nem válik készfizető kezessé azáltal, hogy a vele hosszabb ideje üzleti 
kapcsolatban álló külföldi eladó anyagi helyzetét folyamatosan, illetve az egyes ügyletkötések előtt nem ellenőrizte 
[32/1967. (XI. 23.) Korm. rendelet 13. §, 21. §, 23. § (1) bek., 25. § (2) bek., 29. § (2) bek., 35. § (1) bek.]. 
BH1975. 140   Egymagában az a körülmény, hogy a vasúti küldemény feladásakor berakási rendellenességet nem 
észlelnek, nem ad alapot arra a következtetésre, hogy a küldemény a fuvarozás során elkövetett mulasztás miatt 
sérült meg [3/1960. (V. 13.) KPM rendelettel közzétett Vasúti Árufuvarozás Szabályzata (VÁSZ) 54. cikk 1. § b) és d) 
pont, 54. cikk 3. § (1) és (3) bek.]. 
BH1975. 119   Külterületen fekvő földrészlet tulajdonjogának elbirtoklás útján történő megszerzéséhez az 
építésügyi hatóság engedélye szükséges, ha az elbirtoklás miatt 834 _-ölnél kisebb földrészletet kell kialakítani 
[29/1971. (XII. 29.) ÉVM rendelet 38. § (2) bek. c) pont]. 
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BH1975. 95   A vállalat mentesül a felelősség alól, ha a munkaviszony keretében tevékenykedő dolgozó balesetét 
működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő [1967. évi II. törvény 62. § (2) bek., PK 156. sz.]. 
BH1975. 84   Az ajánlat elfogadásával egyidejűleg közölt olyan nyilatkozat, amely szerint az elfogadó a szerződés 
módosítását kívánja, nem érinti a szállítási szerződés létrejöttét [10/1966. (II. 14.) Korm. rendelet 9. § (1) bek., 18. § 
(2) bek., Ptk. 207. §, 208. § (1) bek.]. 
BH1975. 70   A károsult kereseti körülményeinek mind a múltra, mind a jövőre vonatkozó részletes feltárása 
szükséges a keresetveszteség (jövedelemkiesés) kiszámításához. Az évi 2%-os nyugdíjemelés járadékcsökkentő 
tényezőként nem vehető figyelembe (Ptk. 357. §, Ptké. 58. §, 59. §). 
BH1975. 69   A felügyeleti kötelességét megszegő szülő felelősséggel tartozik a kiskorú gyermeke által 
légfegyverrel okozott kárért [Ptk. 352. § (4) bek.]. 
BH1975. 65   A versenytárs által korábban előállított áru utánzása és forgalomba hozatala az üzleti tisztességbe 
ütközik [1923. évi V. törvény 1. § (1)-(2) bek., 15. §, 30. § (3) bek.]. 
BH1975. 24   A lakás tartozékai és felszerelései közé tartozó redőnyök felújítása, illetőleg cseréje a bérbeadó 
kötelessége. A bérlő azonban köteles a redőnyök leszakadása miatt előállott veszélyhelyzetben a kár megelőzése 
érdekében intézkedést tenni. Ennek elmulasztása kártérítési felelősség megállapításának alapjául szolgálhat [Ptk. 
340. § (1) bek., 1/1971. (II. 8.) Korm. rendelet 51. § (1) bek., 1/1971. (II. 8.) ÉVM rendelet 53. § g) pont, PK 36. sz.]. 
BH1975. 23   A károsult számára - legalábbis megközelítően - olyan helyzetet kell teremteni, mintha őt kár nem 
érte volna. A hasonló munkakörben dolgozók keresetének számottevő mértékben való emelkedése a 
körülményeknek olyan lényeges változása, amely egymagában alapul szolgálhat a járadék mértékének 
megváltoztatására. 
2002/6. Választottbírósági határozat   1. A választottbírósági eljárásban az alperes utóbb nem kifogásolhatja a 
Választottbíróság hatáskörét, ha - a hatáskör kifogásolása nélkül - az ügy érdemében perbe bocsátkozott. [Vbtv. 5. § 
(4) bekezdés]. 
2002/3. Választottbírósági határozat   1. Az óvadék olyan pénzösszeg, amit valamely kötelezettség biztosítására 
azzal ad át a kötelezett, hogy a jogosult a szerződés nem teljesítése vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén 
követelését az óvadék összegéből közvetlenül kielégítheti. Az óvadékfizetés tehát nem önálló kötelezettség, hanem 
az adóst terhelő kötelezettségek biztosítéka. 
 

 
 


